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Predslov 

Prírodovedecká fakulta 
Univerzity Komenského v Bratislave 
v roku 2017 opätovne otvára svoje 
brány účastníkom Študentskej 
vedeckej konferencie. Študenti 
všetkých troch stupňov štúdia 
z našej fakulty, fakúlt ďalších 
vysokých škôl ako i iných inštitúcií 
(napr. SAV) zo Slovenska, ale 
i zahraničia sa stretávajú aby 
prezentovali výsledky svojej práce. 

Tradícia Študentskej vedeckej 
konferencie na Prírodovedeckej 
fakulte UK sa začala písať už pred 
viac ako 45 rokmi ešte ako 
Študentská vysokoškolská odborná 
činnosť (ŠVOČ). Pôvodne mala 
súťažný charakter, t.j. v každej 
odbornej sekcii hodnotiaca komisia 
určovala poradie, pričom účastníci, 
ktorí sa umiestnili na prvých troch 
miestach postúpili do celoštátneho 
kola, ktoré sa konali striedavo na 
rôznych fakultách vysokých škôl na 

Slovensku. Po roku 1989 a krátkom 
útlme záujmu študentov o tento typ 
aktivity sa na fakulte obnovila 
Študentská vedecká konferencia už 
v súčasnej podobe. 

Pre každú dobrú univerzitu 
a fakultu je vedecká práca 
základným kameňom jej existencie. 
Ruka v ruke s týmto „pevným 
základným kameňom“ však musí ísť 
aj o prenos vedeckých poznatkov 
medzi študentov všetkých stupňov 
štúdia. V tomto smere je 
Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave jednoznačne lídrom 
medzi všetkými fakultami na 
Slovensku. Pri dosahovaných 
výsledkoch vo vedeckej práci, 
v počte publikačných výstupov, 
projektov či ďalších hodnotených 
parametrov patríme medzi tri 
najlepšie fakulty na Slovensku. 
Lenže z týchto troch fakúlt máme 
najvyšší počet študentov, pričom 
v počte študentov doktorandského 
stupňa štúdia dosahujeme aj 
absolútne najvyššie čísla v rámci 
všetkých fakúlt slovenských 
vysokých škôl. Z toho jasne vyplýva, 
že naši študenti dostávajú vzdelanie 
v tej najvyššej odbornej kvalite. 

Prírodovedecká fakulta UK 
v Bratislave sa k týmto výsledkom 
nedopracovala z večera do rána. Je 
za tým 77 ročná história fakulty, 
práca všetkých učiteľov a vedeckých 
pracovníkov ako aj akademických 
funkcionárov, ktorí fakulty smerovali 
vždy k tým najvyšším cieľom.  

V tomto roku sa Študentskej 
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vedeckej konferencie zúčastnia 
účastníci z 3  slovenských, 3 českých 
a 1 poľskej univerzity, privítame aj 
účastníkov zo Slovenskej akadémie 
vied a opäť sa predstavia aj 
stredoškoláci, tentokrát z 2 
stredných škôl z Nitry. Celkovo sa 
bude prezentovať 265 príspevkov, 
z toho 55 prednesú účastníci, ktorí 
nie sú z našej fakulty.  

Uvedené počty uchádzačov ako 
i univerzít sa udržiavajú na stabilnej 
úrovni už niekoľko rokov 
a dokumentujú pretrvávajúci 
záujem o Študentskú vedeckú 
konferenciu na fakulte.  

Najväčší počet prezentujúcich 
bude z radov študentov 
magisterského stupňa štúdia (132), 
doktorandov sa odprezentuje 115 
a 16 študentov bakalárskeho stupňa 
predstavuje dostatočnú 
„dorasteneckú“ základňu. 

Pri pohľade do vnútra fakulty je 
najviac prezentujúcich z biologickej 
sekcie (151), so značným odstupom 
nasledujú ostatné sekcie, na čele 
s chemickou (54). Aj táto skutočnosť 
má svoje vysvetlenie vo fakultných 
„reáliách“. V ostatných 5-6 rokoch 
počet študentov biologickej sekcie 
výrazne stúpol a keďže učitelia 
a vedeckí pracovníci biologickej 
sekcie sa výrazne podieľajú na 
vedeckom výkone fakulty, je počet 
prezentujúcich sa biológov odrazom 
tejto skutočnosti. Príjemným 
zistením je druhé miesto chemickej 
sekcie. Je nesporné, že vedecký 
potenciál učiteľov a ostatných 

pracovníkov chemických katedier 
a ústavu je najvyšší v rámci fakulty. 
Problémom je klesajúci počet 
študentov sekcie, pričom sa výrazne 
zvyšuje podiel študentov biochémie, 
ktorí už dnes predstavujú takmer 
2/3 z celkového počtu chemikov. 

Počty prezentujúcich sa 
geológov (33) sa v porovnaní 
s minulým rokom pozitívne odtrhol 
od geografov (15) 
a environmentalistov (8). 
Potešiteľný je záujem študentov 
učiteľských kombinácii a aj tento rok 
bude didaktická sekcia na ŠVK 
zastúpená. 

Chcel by som poďakovať 
organizačnému výboru Študentskej 
vedeckej konferencie, jednotlivým 
odborným a organizačným 
garantom jednotlivých sekcií za 
prácu vykonanú pri príprave 
konferencie. Verím, že priebeh 
a výsledok konferencie bude pre 
nich príjemným zadosťučinením. 

Účastníkom Študentskej 
vedeckej konferencie 2017 želám 
pokojný hlas, istú ruku a jasnú myseľ 
pri prezentácii, aby sa im výsledky 
svojej práce podarilo „predať“ čo 
najlepšie. Verím, že účasť na 
Študentskej vedeckej konferencie 
vám prinesie aj „pridanú hodnotu“ 
v podobe nových priateľských 
a pracovných kontaktov.  
 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
Dekan Prírodovedeckej fakulty UK v 

Bratislave 
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Veda je ľudská činnosť zameraná na rozvoj poznania. Na tom nie je nič zvláštne, hoci 

veda ako taká je v porovnaní s inými ľudskými činnosťami zvláštnejšia, ako by sa mohlo na 

prvý pohľad zdať. Vyznačuje sa totiž viacerými osobitosťami, bez ktorých by nemohla 

existovať. Každý vedec sa chtiac či nechtiac stáva členom istého akademického „ansámblu“ – 

fungovanie vedy totiž možno prirovnať k fungovaniu veľkého symfonického orchestra. 

Nezaobíde sa bez zboristov, sólistov, ani dirigentov, a samozrejme potrebuje predovšetkým 

tvorivých skladateľov. Vedci si v priebehu svojej kariéry môžu vyskúšať viacero z týchto 

rolí, hoci nie každý má talent alebo vôľu stať sa dirigentom či skladateľom. Z hľadiska 

tvorivosti sa vede nevyrovná nič, s výnimkou umenia. V tomto ohľade má veda, rovnako ako 

umenie, bezhraničné možnosti, pretože priestor poznania nemá nijaké hranice. Byť vedcom 

teda pre každého môže byť rovnako inšpirujúce a oslobodzujúce ako byť umelcom. Pravda, 

veda sa, na rozdiel od umenia, riadi aj prísnymi pravidlami, ktoré nesmie za nijakých 

okolností prekročiť, inak prestáva byť vedou. Vedec musí okrem toho (rovnako ako umelec) 

dobre ovládať svoje remeslo – práce v teréne či laboratóriu si často vyžadujú zručnosti 

trénovaných atlétov i precíznych hodinárov. Ani to však ešte nestačí. Na to, aby vedec mohol 

svoje nápady realizovať,  potrebuje  zdroje,  a  tak  by  mal  vedieť,  kde  a ako  ich  získať. 

A napokon, keď sa všetko podarí a dielo je hotové, treba ho ešte dobre predať na 

akademickom trhu, aby boli zdroje na ďalšie bádanie. Tie možno získať kvalitnou 

publikáciou. Veda je dnes obrovský biznis, to vie asi každý, no aj tí, čo by najradšej navždy 

zostali nerušene na svojom tvorivom obláčiku, sa chtiac či nechtiac musia riadiť princípmi 

biznisu. Nestačí, že vedec vie, vedec musí dať o sebe vedieť. Úspešný vedec tak musí byť 

dobrým remeselníkom, umelcom i obchodníkom či manažérom v jednej osobe. Ale stojí to 

zato: opojnému pocitu zo slobodného bádania, tvorivého oparu, a napokon radosti z nového 

objavu sa vyrovná len máločo. Robiť vedu je jednoducho úžasné. 
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Selektívne obohacovanie minoritne zastúpených genómov 
zo vzoriek suchej kvapky krvi 

 
Martina Barnová1

, Lenka Pálková2, Gabriel Minárik1, Katarína Šoltys3
 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 
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3Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičová 8, 842 16 Bratislava, 
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Abstract 

 
Selective enrichment of underrepresented entities in dried blood spot 
Blood stream infection (bBSI) is the common infectious disease causing of high mortality of individuals 

in the world. The main reasons of mortality are not elucidted enough and methods for rapid and sensitive 
detection of bacterial pathogens are still missing. Nowadays, the new and rapidly developing research field 
focused on screening of microbial communities is based on massively-parallel sequencing of the 16S ribosomal 
RNA genes. We have screened 3 primer pairs for 16S rRNA amplification of the 16S rRNA region of bacterial 
genomes. We managed to find the proper primer pair for the detection of the blood microbiome. Optimized 
conditions for efficient amplification of 16S rDNA genes from blood samples collected as dried blood spots 
were used. We applied this assay for the identification of bacterial pathogens in dried blood spots of migrating 
birds from Kenya, Africa. By this approach and consequent bioinformatic analysis we detected several clinically 
relevant bacterial pathogens. 

 
Keywords: ‘sterile’ blood microbiome; 16S rRNA amplification; amplicon sequencing 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Mikroorganizmy kolonizujú ústnu dutinu, vaginálny, kožný, urogenitálny trakt alebo 

nosové oblasti. V roku 2001 bola prítomnosť baktérií detekovaná v krvi zdravých jedincov. 

Tento dôkaz vyvrátil tvrdenia o sterilnom prostredí krvného riečiska [1]. Životaschopné 

pleomorfné baktérie prítomné v celkovej krvi jedincov sú zapojené do patológie širokého 

spektra ochorení. Krvný mikrobióm môže zohrávať významnú úlohu pri narušení homeostázy 

organizmu s následným rozvojom kardiovaskulárnych ochorení, progresiou anémie alebo 

Parkinsonovej choroby [2]. Predpokladá sa, že baktérie identifikované v krvi môžu 

predstavovať efektívny biomarker skorej detekcie kardiovaskulárnych ochorení [3]. Kľúčový 

faktor však spočíva v rýchlej a účinnej detekcii mikrobiálnej DNA v krvných vzorkách. 

Za zlatý štandard hodnotenia mikrobiologickej aktivity alebo identifikácie konkrétnej 

baktérie sa aj v súčasnosti pokladajú kultivačné metódy. Štandardné metódy kultivácie však 

neumožňujú identifikovať nekultivovateľné mikroorganizmy v podmienkach in vitro. Tento 

fakt viedol k vývoju nových perspektívnych metód, ktoré by detailnejšie analyzovali 

fundamentálne vlastnosti bakteriálneho spoločenstva [4]. Do popredia sa dostali molekulárne 
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prístupy založené na izolácií, amplifikácii a sekvenovaní bakteriálnej DNA. K najčastejšie 

využívaným metódam štúdia bakteriálnej taxonómie a fylogenézy patrí amplifikácia 

variabilných oblastí génu 16S rRNA univerzálnymi bakteriálnymi primermi. 

Cieľ našej  práce  spočíval  v optimalizácií  podmienok  amplifikácie  16S  rRNA  a 

v testovaní troch párov primerov určených na amplifikáciu bakteriálnej DNA. Navrhnutú 

metódu sme aplikovali na identifikáciu bakteriálnych patogénov z krvných vzoriek. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Izolácia vtáčej DNA - Krvné vzorky vtákov Eremopterix signatus, boli zozbierané 

v Keni v roku 2014 pod vedením doc. Mgr. Martina Hromadu, PhD. z Fakulty humanitných 

a prírodných vied, Prešovskej univerzity v Prešove. Vtáčiu DNA sme izolovali zo suchej 

kvapky krvi (suchá kvapka na filtračnom papieri) podľa štandardného postupu kitu QIAamp 

DNA Mini Kit (Qiagen, Nemecko). 

Amplifikácia génu 16S rRNA - Reakčná zmes s výsledným objemom 20 µl obsahovala: 

10 µl mastermixu HotStartTaqR Plus (QIAGEN, Nemecko), 0,5 µl 10µM primeru 27F, 0,5 µl 

10µM primeru 1495R (tab.1), 2 µl celkovej DNA s koncentráciou 100 ng/µl a 7 µl ultračistej 

deionizovanej vody. Program amplifikácie 16S rRNA použitím primerov 27F-1495R je 

uvedený v tab. 2. 
 
 

Tab. 1. Prehľad modifikovaných primerov používaných na amplifikáciu génu 16S rRNA 
 

Názov Sekvencia primeru Citácia 
16S27F 5′-GAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′ [5] 

16S1495R 5′-CTACGGCTACCTTGTTACGA-3′ [5] 
 

 
Tab. 2. Teplotný program amplifikácie génu pre 16S rRNA 

 

 
Krok amplifikácie 

  
Čas (min.) 

 
Teplota (°C) Počet cyklov 

Úvodná denaturácia 95 5:00 1 
Denaturácia 94 1:00 34 

Anelácia 64 1:00 34 
Polymerizácia 72 1:30 34 

Záverečná polymerizácia 72 10:00 1 
Chladenie 10 ∞ 1 

 
 
 
 

Purifikácia   amplifikovaných   DNA   fragmentov - Produkty   PCR reakcie boli 

purifikované kolónkovou metódou použitím kitu DNA - Clean & Concentrator™-5 (ZYMO 
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RESEARCH, USA). Koncentráciu prečistených fragmentov sme stanovili fluorometricky na 

prístroji Qubit 2.0 (Invitrogen, USA) použitím kitu Qubit® dsDNA HS Assay (Thermo Fisher 

Scientific, USA), ktorý umožňuje stanovenie koncentrácie DNA vo vzorkách s minimálnym 

množstvom 0, 2 ng/µl. 

Príprava DNA knižnice na masívne paralelné sekvenovanie - Pri príprave knižníc 

genomickej DNA sme postupovali podľa štandardného manuálu Nextera XT Libary Prep. 

(Illumina, USA). Metódu sme optimalizovali polovičným, vstupným množstvom templátovej 

DNA (0,1 ng/µl). 

Masívne paralelné sekvenovanie - Fragmenty DNA knižnice boli sekvenované 

čítaniami z oboch koncov (2x100bp) alebo tzv. párovými čítaniami, použitím platformy 

Illumina MiSeQ a analyzované bioinformatickým nástrojom Metaxa [6]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 
Na amplifikáciu bakteriálneho génu 16S rRNA je využívaných niekoľko 

univerzálnych párov primerov. V našom experimente sme pracovali so štandardnými 

primermi 27F-1492R a 27F-519R. Použitím primerov 27F-1492 bol amplifikovaný celý gén 

16S rRNA. Primermi 27F-519R sme amplifikovali variabilné oblasti V1 a V3 bakteriálneho 

genómu. Cieľ našej práce spočíval v optimalizácií podmienok amplifikácie 16S rRNA, 

vzhľadom na nízku koncentráciu bakteriálnej DNA v analyzovaných vzorkách a v zavedení 

16S amplikónového sekvenovania krvného mikrobiómu. Optimalizácia bola uskutočnená na 

kmeni E.coli BL-21 a zameraná na stanovenie vhodnej koncentrácie primerov, určenie 

anelačnej teploty primerov gradientovou reakciou a výber správneho počtu cyklov 

amplifikačného programu. V analyzovaných vzorkách aj napriek navrhnutiu optimálnych 

podmienok reakcie, dochádzalo k amplifikácií nešpecifických produktov použitím sady 

primerov 27F-519R. Amplifikáciou 16S rRNA primermi 27F-1492R sme nezískali žiadne 

produkty. 

Hľadaním vhodných alternatívnych prístupov sa nám mikrobiálnu DNA podarilo 

detekovať použitím modifikovanej sady primerov 27F-1495R (tab.1). Veľkosť a verifikáciu 

produktov amplifikácie sme stanovili agarózovou elektroforézou (obr.1). 
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Obr. 1. Agarózová elektroforéza PCR produktov 16S rRNA amplifikovaných primermi 27F -1495R. 
Dráha č.1 obsahuje veľkostný štandard GeneRuler 1kb Plus DNA Ladder (Thermo Fisher Scientific, USA),  

dráha č.2 negatívnu kontrolu, dráhy č.3 a č.8 PCR produkty bakteriálnej zložky DNA vzoriek izolovaných z krvi 
vtákov, dráha č.9 pozitívnu kontrolu. 

 
 
 

Z dôvodu malého množstva PCR produktu amplifikovanej bakteriálnej DNA, ktorá 

bola na elektroforetograme takmer nedetekovateľná, sme prítomnosť fragmentov kvalitatívne 

stanovili automatizovanou čipovou elektroforézou na prístroji Agilent 2100 Bioanalyzer od 

firmy Agilent, použitím čipu Agilent DNA High Sensitivity. Na ilustráciu uvádzame vtáčiu 

vzorku č.8 ktorá je na obr.1 vyznačená v dráhe č.8. Prítomnosť fragmentov dlhých približne 

1500 bp sa nám podarilo overiť kapilárnou elektroforézou (obr. 2). 

 
 

Obr. 2. Kapilárna elektroforéza génu pre 16S rRNA amplifikovaného primermi 27F-1495R. 
 

Na elektoforetograme je šípkou označený prítomný PCR produkt, cca. 1500 bp amplifikovaný vo vtáčej 
vzorke č. 8. 

 
Po výstupe z amplikónoveho sekvenovania sme mikrobióm zastúpený vo vzorkách krvi boli 

schopní charakterizovať na taxonomickej úrovni kmeň, trieda, rad, čeľad (tab. 3, 4) rod a druh 

s využitím bioinformatického nástroja Metaxa. In silico analýzou sme získali informácie 

o zastúpení mikrobiálnej komunity vo vzorkách migrujúcich vtákov (obr. 3). 
 

Obr. 3. Krona graf zobrazujúci zmesnú bakteriálnu komunitu identifikovanú vo vtáčej krvi, konkrétne vo 
vzorke č.8, na základe mapovania vygenerovaných sekvenačných čítaní na Silva 

databázu v.128 s použitím bioinformatického nástroja Metaxa. 
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Bakteriálny taxón Počet čítaní 
Kmeň  

Actinobacteria 61596 
Trieda  

Actinobacteria 61589 
Rad  

Corynebacteriales 3704 
Propionbacteriales 52402 

Čeľad  
Propionbacteriaceae 51906 
Corynebacteriaceae 2390 
Mycobacteriaceae 54 
Tsukamurellaceae 51 

Dietziaceae 351 
Nocardiaceae 219 

Kmeň  
Firmicutes 74902 
Trieda  

Clostridia 40898 
Bacili 33675 
Rad  

Lactobacillales 10130 
Bacillales 22303 

Čeľad  
Streptococcaceae 9143 

Bacilliaceae 228 
Staphylococcaceae 20627 

 

 

 
 
 
 
 

Tab. 3, 4. Podrobná analýza mikrobiálnej komunity, v analyzovanej vzorke č.8, klasifikovaná na 
taxonomickej úrovni kmeň, trieda, rad a čeľad a počtom mapovaných sekvenačných čítaní. 

 
 
 

Bakteriálny taxón Poče t čítaní 
Kmeň  

Proteobacteria 56565 
Trieda  

Alphaproteobacteria 19677 

Betaproteobacteria 22659 
Gammaproteobacteria 12721 

Rad  
Rhizobiales 424 

Xanthomonadales 10789 
Alteromonadales 47 
Pseudomonadales 365 

Rhodocyclales 881 
Burkolderiales 4209 
Neisseriales 13115 

Rhodobacterales 18880 
Če ľad  

Xanthomonadaceae 10780 
Rhodobacteraceae 18749 
Pseudomonadaceae 199 

Moraxellaceae 150 
Alteromonadaceae 39 
Pseudomonadaceae 6 
Enterobacteriaceae 1132 

Neisseriaceae 12861 
Oxalobacteraceae 1229 
Comamonadaceae 1503 

Alicaligenaceae 222 
Abaligenaceae 265 
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Záver   
Amplifikácia variabliných úsekov bakteriálneho génu 16S rRNA využitím 

 

modifikovaných primerov 27F-1495R ponúka alternatívny prístup identifikácie minoritne 

zastúpenej bakteriálnej zložky v krvi, a to na úrovni kmenov, tried, radov a čeľadí. 

Navrhnutou metódou a bioinformatickou analýzou boli vo vzorkách vtákov identifikované 

bakteriálne patogény. Príkladom je Peptoniphilus spp., ktorý je asociovaný s krvnými 

infekciami u pacientov  s pneumóniou,  infekciou  mäkkých  tkanív,  črevnými  ochoreniami 

a tiež u pacientok s predčasným pôrodom. Bartonella spp. spôsobujúca zoonotické infekcie, 

Rickettsia, Borellia a Bartonella. Taktiež sa nám podarilo identifikovať Escherichia coli a 

Listeria spp., ktoré sú príčinou enteritíd u exotických vtákov. Dôležitým faktorom úspešnej 

detekcie mikrobiómu je navrhnutie špecifických podmienok amplifikácie 16S rRNA. 
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Abstract 

Silicon changes suberin deposition as a barrier in Sorghum bicolor root exodermis after inoculation with 
Fusarium oxysporum 

Silicon is associated with the alleviation of various abiotic and biotic stresses in plants, although the 
exact mechanism of its action is  yet to be understood. Suberin deposition in plant exodermis creates an 
apoplasmic barrier with restricting effect on uncontrolled water, ion, nutrient, and toxin movement. The aim of 
this work was to determine the influence of silicon on suberin deposition in the root exodermis of non-inoculated 
plants and plants inoculated with Fusarium oxysporum. Our results suggest that silicon amendment ameliorated 
the negative impact of root inoculation represented by inhibited suberin deposition in root exodermis. 

 
 
Keywords: exodermis; Fusarium oxysporum; silicon; sorghum; suberin 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Cirok dvojfarebný predstavuje plodinu s veľkým poľnohospodárskym významom 

majoritne v subtropických a tropických oblastiach Zeme [1]. Jeho produkcia je negatívne 

ovplyvnená existenciou širokého spektra fytopatogénnych húb, medzi ktoré patrí aj druh 

Fusarium oxysporum. Ide o nekrotrofickú vláknitú hubu, ktorá je schopná produkovať veľký 

počet metabolitov (vrátane toxínov) zvyšujúcich jej virulenciu [2]. 

Suberín je lipofilný biopolymér, ktorý spevňuje bunkové steny rastlinných buniek, 

a tým redukuje nekontrolovaný transport vody, rozpustených iónov, plynov, živín a toxínov 

v apoplazmickom priestore  [3].  Jeho  depozícia  v koreni  najmä  do vrstiev  endodermy 

a exodermy tak podmieňuje vznik apoplazmických bariér, ktorých vývin sa pri pôsobení 

stresových faktorov môže urýchliť [4]. 

Kremík je prvok, ktorý sa preukázal byť pre rastliny prospešným pri prekonávaní 

rôznych stresových faktorov [5]. Presný mechanizmus jeho účinku však aj napriek existencii 

mnohých štúdií dokumentujúcich ním sprostredkovanú stimuláciu obrany rastlín ostáva 

naďalej neobjasnený. 

Cieľom práce je zistiť, aký je vplyv kremíka na depozíciu suberínu v exoderme 

neinokulovaných primárnych koreňov ciroku dvojfarebného, ako aj inokulovaných koreňov 

hubou Fusarium oxysporum. 
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Materiál a metódy 
 

Rastlinný materiál – cirok dvojfarebný Sorghum bicolor (L.) Moench, cv. Gadambalia 
 

– sme kultivovali v in vitro podmienkach na dvoch typoch média: bez prídavku kremíka 

(zloženie média: ½ MS, 1 % agar, 2 % sacharóza; pH 5,8) a s prídavkom kremíka (zloženie 

média: ½ MS, 1 % agar, 2 % sacharóza, 1 mM kremičitan sodný Na2SiO3; pH 5,8). Všetok 

biologický materiál sme kultivovali v kultivačnej komore s nasledujúcimi podmienkami: 

fotoperióda 16/8 h (svetlo/tma), teplota 23 ± 2 °C, intenzita osvetlenia 120 µmol m-2 s-1 

fotosynteticky aktívneho žiarenia. Pracovali sme so štyrmi variantmi: 

- variant  -Si:  12-dňové  klíčence  rastlín  pestované  na  médiu  bez  prídavku  kremíka, 

bez inokulácie; 

- variant +Si: 12-dňové  klíčence  rastlín  pestované na  médiu  s  prídavkom  kremíka, 

bez inokulácie; 

- variant -SiF: 12-dňové klíčence rastlín pestované na médiu bez prídavku kremíka, 

v siedmy deň kultivácie inokulované hubou Fusarium oxysporum; 

- variant +SiF: 12-dňové klíčence rastlín pestované na médiu s prídavkom kremíka, 
 

v siedmy deň kultivácie inokulované hubou Fusarium oxysporum. 
 
 
 

Inokulácia rastlín hubou prebiehala nasledovne – z rozrasteného mycélia huby sme 

pomocou žiletky narezali segmenty s rozmermi 2 x 3 mm, ktoré sme aplikovali na primárne 

korene rastlín vo vzdialenosti 2 cm od bázy. 

Po 12 dňoch kultivácie sme z primárnych koreňov odobrali segmenty v oblasti cca 

2 až 3 cm od bázy. Segmenty sme fixovali Navašinovým roztokom a presýtili parafínom. 

Použitím rotačného mikrotómu (HM 325, Microm) sme pripravili priečne rezy segmentov 

(s jednotnou hrúbkou 15 μm) a farbili ich pomocou indikátora suberínu – 0,01 % Fluorol 

Yellow 088 v kyseline mliečnej [6] (30 min v tme). Potom sme rezy dôkladne premyli vodou, 

prikvapli 0,1 % roztok FeCl3 v 50 % glyceríne a pozorovali pomocou fluorescenčného 

mikroskopu Axioskop 2 plus (Zeiss), filtrová sada 16, pri excitačnom filtri BP 485/20, 

chromatickom deliči lúča FT 510 a emisnom filtri LP 515 (uvedené vlnové dĺžky sú 

vyjadrené v nm). Obrázky sme snímali pomocou digitálnej kamery DP72 a softvéru Quick 

Photo Micro, v. 3.0 (Olympus). Ako spôsob kvantifikácie depozície suberínu sme zvolili 

meranie hodnôt priemerného jasu zložiek bunkovej steny v exoderme koreňov pomocou 

softvéru Lucia G (v. 4.8, LIM). Pri všetkých variantoch sme uvedené výsledky odvodili 

z priemerného počtu 100 meraní. Výsledky sme štatisticky analyzovali pomocou 

STATGRAPHICS Centurion XV (v. 15.2.05, StatPoint, Inc.). 
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Výsledky a diskusia 
 

Intenzitu depozície suberínu do bunkových stien exodermy sme určovali nepriamo 

prostredníctvom merania hodnôt priemerného jasu  v tejto  vrstve  po  špecifickom  farbení 

pre suberín. 

Čo sa  týka  neinokulovaných  rastlín,  vo  variante  s prídavkom  kremíka  (+Si)  sme 

v exoderme koreňov namerali v porovnaní s variantom bez prídavku kremíka (-Si) o 23 % 

nižšie hodnoty priemerného jasu (obr. 1 a 2). Táto tendencia podporuje hypotézu, že 

prítomnosť patogénov je pre aktiváciu obranných odpovedí indukovaných kremíkom 

esenciálna, ako pozorovali aj iní autori [7, 8]. Taktiež možno predpokladať, že v +Si variante 

mohol kremík poskytovať rastlinám určitú formu mechanickej opory a energeticky náročná 

syntéza a depozícia suberínu preto nebola nevyhnutná v takej miere ako v -Si rastlinách. Túto 

tendenciu potvrdzujú aj experimenty porovnávajúce depozíciu iného komplexného 

biopolyméru, lignínu, v rastlinách bez a s prídavkom kremíka [9]. 
 
 

 
 

Obr. 1. Priečne rezy primárnych koreňov farbené pre vizualizáciu suberínu vo fluorescencii. Vysvetlivky: 
r – rizoderma, ex – exoderma, m – mezoderma, en – endoderma, sv – stredný valec. Mierka = 50 μm. 
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V rastlinách inokulovaných hubou Fusarium oxysporum sme zaznamenali presne 

opačnú tendenciu  –  v ošetrených  rastlinách  (+SiF)  sme  po  farbení  na suberín  detegovali 

o 60 % vyššie hodnoty priemerného jasu ako v neošetrenom variante (-SiF). V celkovom 

ponímaní však boli tieto hodnoty v porovnaní s neinokulovanými variantmi nižšie (obr. 1 a 2). 

Inokulácia koreňov hubou mala teda negatívny dopad na depozíciu suberínu do exodermy, 

avšak rastliny ošetrené kremíkom boli schopné negatívny účinok invázie čiastočne zmierniť. 

Zmiernenie dopadu infekcie húb na metabolizmus rastlinného organizmu sprostredkované 

kremíkom uvádzajú viaceré štúdie – napríklad zmiernenie dopadu na fotosyntetickú aktivitu 

[10, 11] alebo zmiernenie negatívneho účinku na transport vody a živín do nadzemných častí 

[12]. 
 
 
 

Vizualizácia suberínu v exoderme 
50 a 
45 b 
40 d 
35 
30 
25 

20 c 
15 
10 

5 
0 

-Si +Si -SiF +SiF 
 

variant 
 
 
 

Obr. 2. Priemerný jas zložiek bunkových stien exodermy pri vizualizácii suberínu vo fluorescencii. 
Hodnoty priemerného jasu uvádzame v relatívnych jednotkách. Údaje sú hodnoty priemerov ± smerodajné 

odchýlky, rôzne písmená poukazujú na rozdiel v rámci jednotlivých variantov na hladine preukaznosti 0,05. 
 
 

Spôsob, akým dochádza ku kremíkom sprostredkovanému zmierneniu dopadu invázie 

hubových patogénov na rastlinný organizmus, doposiaľ nie je celkom známy. Predpokladáme 

však, že v prípade depozície suberínu účinkuje kremík aj na úrovni stimulácie aktivity 

enzýmov zapojených do biosyntézy tohto polyméru. Kremíkom stimulovanú zvýšenú aktivitu 

zaznamenali viaceré štúdie, napríklad pre enzýmy peroxidáza (POX), polyfenol oxidáza 

(PPO) a fenylalanín amónium lyáza (PAL) [8, 11, 13]. 
 
 

Záver   
Cieľom  našej  práce  bolo  zistiť  rozdiely v depozícii  suberínu  v exoderme  koreňov 

 

inokulovaných hubou Fusarium oxysporum bez a s prídavkom kremíka. Inokulácia koreňov 
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hubou Fusarium oxysporum pravdepodobne nepriaznivo vplýva na formovanie apoplazmickej 

bariéry predstavujúcej suberínom impregnovanú exodermu. Podľa našich výsledkov je kremík 

schopný do určitej miery tento negatívny dopad potlačiť. 
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Abstract 

 

First research is based on sampling nearby relevés of plots dominated by native and alien trees. The 
study is based on 227 relevés out of largest Slovakian lowlands. We tested and compared by t-test in 
STATISTICA software number and cover of alien and native species of understory and Shannon-Wiener 
diversity index for black locust stands and hardwood floodplain stands. Impact of black locust on stands of 
native hardwood floodplain forest is negative. 

 
 
Keywords: changes of species composition; Robinia pseudoacacia; plant diversity 

 
 
 
Introduction 

 

Black locust is one of the most planted species in the world [1]. In the areas, where it 

is not native its behaviour is very often invasive. It is included in several lists [2], databases 

and checklists of invasive species in Europe [3, 4]. In most cases where the effects of plant 

invasions on native plant diversity were assessed, significant negative impact of invaders on 

native species composition was confirmed [5 – 18]. In the continental Europe, black locust 

populations have been reported from a wide range of habitats, for example urban-industrial 

wastelands, fallow land, grasslands, banks, scrub, floodplains, woodlands and tree plantations. 

This study is focused on the evaluation of the effect of dominating black locust (Robinia 

pseudoacacia) in tree layer on species composition and structure of herb layer in comparison 

with the original type of forests, dominated by native trees. 
 
 
Material and Methods 

 

The study is based on the dataset of 227 relevés stored using the TURBOVEG 

database [19]. We used own relevés and also relevés from Slovak national phytosociological 

database CDF. Black locust and hardwood floodplain forests relevés were recorded at 

Podunajská nížina Lowland, Borská nížina Lowland, and Východoslovenská nížina Lowland 

(Fig. 1). We selected black locust stands occurring on areas with potential vegetation of 

hardwood floodplain forests  in QGIS [20]. 
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All chosen relevés were selected from 20 year time span (1995 – 2015) by methods of 

Zürich-Montpelliér school (Br.-Bl. 1934) in the forest stands of the class Robinietea (81) and 

suballiance Ulmenion (146). All of the relevés were made on equal-sized plots (400 square 

meters) and contain a list of plant species with their cover recorded using the ordinal (9- point 

scale) cover-abundance scale or the old and new Braun-Blanquet scale [21, 22], information 

about cover of each layer, the date and name of locality, which is also defined by 

geographical coordinates. We excluded black locust from every relevé in the tree layer to 

evaluate spontaneous aliens only. Neophytes and archaeophytes species were identified 

according to the Slovak list of non-native species [4]. 

In JUICE program, for every relevé number and percentage cover values for 

neophytes, archaeophytes, native species, all species, and Shannon–Wiener index were 

calculated. For normal distributed data we calculated differences in alpha- diversity indices of 

black locust forests and hardwood floodplain forests by using t-test for independent samples 

by groups in STATISTICA software [23]. 
 
 

 
Fig. 1. Distribution map - geographical distribution of relevés of the hardwood floodplain forests 

(suballiance Ulmenion) and the black locust forests (class Robinietea) from Slovak National Database CDF. 
 
 
Results and Discussion 

 

Number and cover of alien (neophytes and archaeophytes) species are significantly 

higher in black locust stands (Fig. 2). On the other hand number and cover of native species 

are significantly higher in hardwood floodplain stands. 
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Fig. 2. Results of t-test - Number and cover of alien species and native species in black locust forests (yellow) 
and hardwood floodplain forests (green) after exclusion of black locust from tree layer. 

SE(M)-standard error of the mean. 
 
 

The result is related to significantly higher Shannon-Wiener diversity index in 

hardwood floodplain forests. The index of increases as both the richness and the evenness of 

the community increases. In our case the arithmetic mean of Shannon-Wiener index is 2.62 

for hardwood floodplain forests and 2.02 for black locust forests. Most of the studies focusing 

on impact of alien black locust on understory vegetation confirmed our result. Black locust 

stands have significantly lower alpha diversity, shift in species composition and 

homogenisation of forest communities. Black locust caused increasing number and cover of 

alien species in its stands. 
 
 
Conclusion 

 

There are several possible explanations of the above mentioned results. Black locust 

comes into leaf later and its canopy stays sparse and gappy and in this way supports 

occurrence of spring and heliophilous species. As alien species are in the most cases 

heliophilous [24] this fact can facilitate their spread in the black locust stands. Ability of black 

locust to fix aerial nitrogen to soil stores improves conditions for nitrophilous species. 

Increase of cover of several alien and nitrophilous species in black locust stands can cause 

their lower species diversity. Understory in black locust stands is often monodominant and 

formed by Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma, Parietaria officinalis, Urtica dioica or 
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Chelidonium majus. Black locust forests, growing on stands of former hardwood floodplain 

forests, have different species composition and higher number and cover of alien species. 
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Abstract 

 
We tested suitability of twin plots method for evaluation of the impact of alien trees on species 

composition of the understory. The method is based on sampling nearby situated native forest and alien tree 
plantation by paired plots. We tested whether differences in species composition of understory are caused by 
alien tree dominant or it is only the part of natural variability. The study is based on 7 pairs of black locust 
(Robinia pseudoacacia) and native forest plots (hardwood floodplain forest). For calculating dissimilarities 
was used clustering method and compared using Wilcoxon test. Dissimilarity of plots within black locust forest 
is significantly lower than dissimilarity between twin plots and also dissimilarity of plots within hardwood 
floodplain forest is significantly lower than dissimilarity within twin plots. In the same environmental 
conditions the higher dissimilarity of twin plots is caused by major edificator and its impact on understory 
vegetation. Twin plots method proved as suitable tool for analysis of alien tree impact on the understory 
vegetation. 

 
 
Keywords: paired relevés; dissimilarity; variability 

 
 
 
Introduction 

 

Paired plots design has been often used in fertilization experiments and forest 

production models in forestry research [1, 2]. In invasive ecology the twin plots method is 

based on sampling of paired phytosociological relevés on both sides of the boundary between 

native and alien tree stands at the closest distance with aim to evaluate the impact of alien tree 

species on the understory vegetation. There were several studies using paired plots to evaluate 

impact of alien species on species diversity [3 – 8], but none of the studies have verified 

whether the changes in floristic composition of understory in alien tree stands are not only 

part of the natural variability of species composition of forest vegetation. 

In this study we tested suitability of methodology of the twin plots for the evaluation 

of the impact of alien tree species on the species diversity of the understory. The sampling of 

nearby twin plots (native vs. alien forest) ensures the uniformity of abiotic factors (we can 

suppose that they are the same). Twin plots are always recorded on localities with same 

altitude, aspect, slope, and soil type on equal area at the same time. Stands differ only in tree 

dominants. To maximize uniformity of environmental conditions data were collected on 

relatively small and homogeneous area. 

24 



Material and Methods 
 

The model locality is located at the Borská nížina Lowland, NNW of the Bratislava 

city (SW Slovakia; 16°58ʹ54.4ʺ, 48°17ʹ02.2ʺ; 16°59ʹ28.3ʺ, 48°16ʹ56.7ʺ; 154 m a.s.l.) at 

alluvial plain of the Stupava creek (Fig. 1) . The study is based on 7 pairs of black locust 

(Robinia pseudoacacia) and 7 native forest plots, with maximum distance between members 

of pair 100 meters. Recently, Stupava creek forms a natural border between hardwood 

floodplain forest dominated by Fraxinus angustifolia, Quercus robur, Ulmus leavis, Ulmus 

minor at the left bank of the creek (25-75 years old) and Robinia pseudoacacia forest at the 

right bank (15-45 years old). Tree composition has been formed by black locust and native 

trees minimally since1955. 
 
 

 
 

Fig. 1. Location of the plots - study area near to Stupava city (big black dot) in Bratislava district; 
distribution of twin relevés dominated by native oaks, elms and ashes (circles) and 

the stands dominated by alien black locust (squares); Stupava creek (dashed line). 
 
 

The dataset consists of 14 relevés. All relevés were recorded by methods of Zürich- 

Montpelliér school [9] in the forest stands dominated by black locust (7 relevés) and stands 

dominated by native oaks, elms and ashes (7 relevés). All of the relevés were collected on 

equal-sized plots (20×20 meters) and contain the list of plant species with their cover 

estimated using the new Braun-Blanquet scale [9]. The nomenclature of vascular and non- 

vascular plants is in accordance with Marhold [10]. 

Data were stored in TURBOVEG database [11] and processed using JUICE software 

[12]. Species from tree layer were removed from the analyses, to eliminate their influence on 
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variability of the understory species composition. To show relations among all relevés we 

used hierarchical cluster analysis in SYN-TAX 2000 [13] with algorithm beta-flexible (β= - 

0.25) and Bray-Curtis dissimilarity coefficient. The distance measures (dissimilarities) 

calculated by SYNTAX 2000 were used for following data processing. For each relevé was 

calculated the “twin dissimilarity” – dissimilarity between current relevé and its related twin 

relevé from other forest type. Then the “control dissimilarity” was calculated as mean of 

dissimilarities between current relevé and all other relevés from the same forest type. 

“Control” and “twin” dissimilarities were subsequently used to compare the dissimilarity 

inside and between groups. As the data have non-normal distribution, we tested the 

differences in “twin” and “control” dissimilarity using the Wilcoxon test in R-software. 
 
 
Results and Discussion 

 

Cluster analysis, tested in SYN-TAX 2000 [13], confirms our presumption and divides 

dataset of all 14 relevés to two clusters depending on dominant tree – cluster of black locust 

dominated forest plots and cluster of native forest plots (Fig. 2). 
 
 

 
 

Fig. 2. Result of hierarchical cluster analysis (SYN-TAX 2000, Hierclus) 
Two clusters represent native stands (N) on the left and alien black locust stands (A) on the right side. 

Used parameters: Bray-Curtis coefficient and β-flexible method (β = -0.25). 
 
 

Wilcoxon test proves that dissimilarities of twin plots are significantly different and 

higher from “control” dissimilarities of relevés within the same forest type. The same result 

were obtained between “twin” and black locust forest relevé and between “twin” and 

hardwood floodplain forest relevés (Fig. 3). 
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Fig. 3. Comparison of the dissimilarity inside and between groups of relevés from same forest type and 
twin plots -for each relevé was calculated the “twin dissimilarity” – dissimilarity between current relevé and its 

related twin relevé from other forest type. Then the “control dissimilarity” was calculated as mean of 
dissimilarities between current relevé and all other relevés from the same forest type. The distribution of 

dissimilarities was tested using Wilcoxon test and the results are indicated by the markers of significance (a, b). 
 
 

Concept of paired plots was more widely used in lately 90’s by Walker & Smith [14]. 

They supposed that the paired relevé method increases the probability that stands will have 

the same disturbance regime and land-use context. Neighbour sampling system guarantees 

similar geology, soil type, land-use and climate and it is acceptable approach to study effect of 

alien tree species. Twin plots method was also used in forest ecology to determine nutrient 

limitation and potential productivity in Eucalyptus L'Hér. plantations in Brazil [1]. Authors 

using paired plots to evaluate the impact of alien species on diversity did not take into 

consideration that the differences in the species composition have not been caused only by the 

impact of alien species. Differences can be partly caused by natural variability of vegetation 

and also by differences in microclimatic conditions of individual plots. 
 
 
Conclusions 

 

There is no available methodological study, which would compare dissimilarities 

within relevés of one type of forest (native or alien) and between twin relevés from different 

forest type. Our results of the cluster analyses and Wilcoxon test show that differences in 

species composition of relevés from the same forest are significantly lower than differences 

between twins. Thus the results of our analyses prove that the twin plots method is suitable 

tool for the assessment of the impact of dominant alien tree species on species composition of 

understory and bring valuable information on the suitability of this widely used method. 
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Abstract 

 
The surface variability of resting cysts of ciliates 
In this study we investigated the surface variability of resting cysts of selected ciliate species. The 

terestrial and limnic samples were taken from the different localities of Slovakia. All species were cultivated in 
the laboratory conditions. Culture of species was grown at room temperature on lettuce or cereal medium. We 
have observed surface and surface ornamentation of resting cysts of 18 species (Colpoda cucullus, C. inflata, 
Platyophrya spumacola, Bresslauides terricola, Urostyla grandis, Stentor roeseli, Gonostomum kuehnelti, 
Oxytricha lanceolata, Parentocirrus hortualis, Euplotopsis muscicola, Phacodinium metchnikoffi, Halteria 
grandinella, Tetmemena pustulata, Cyrtohymena quadrinucleata, Holophrya teres, Blepharisma lateritium, 
Frontonia terricola and Campanella sp.). Beside standard observations (e.g. spherical shape, smooth surface), 
some specifics of the surface structures (e.g. specific ornamentation, protuberances, characteristic colour) of 
several species were also detected. 

 
 
Keywords: adaptations; ciliates; cystic wall; ornamentation; resting cysts; surface 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rezistentné cysty sú súčasťou životných cyklov väčšiny nálevníkov. 

Charakteristickým znakom cýst je ich špecifická stavba, ktorá môže byť v rámci jednotlivých 

skupín variabilná. U mnohých nálevníkov sú prítomné znaky, ktoré sú nielen skupinovo, ale 

aj druhovo špecifické. Najväčšou variabilitou sa vyznačuje povrch a povrchové štruktúry [1, 

2, 3]. Povrch môže byť rôznorodý [1], väčšinou však býva hladký. Okrem tohto základného 

typu rozlišujeme aj rýhovaný, zvlnený, granulovitý, alveolátny, prípadne ďalšie typy 

povrchov [1]. Na povrchu cýst niektorých druhov môže byť prítomná aj mukózna vrstva, tzv. 

mukózny plášť [4]. Okrem mukózneho plášťa môžu byť prítomné aj ďalšie povrchové 

štruktúry – výbežky (ostne, tŕne), kryštáliky, granule, minerálne čiastočky, baktérie a iné [3, 

4, 5]. Sú špecifické nielen pre jednotlivé skupiny, ale často aj pre konkrétne druhy [2, 3]. 

Poznanie  morfológie  cýst  sa  ukazuje  ako  veľmi  perspektívne  nielen  v taxonómii 

a systematike, ale aj fylogenéze nálevníkov [3]. Napríklad na základe morfológie cýst je 

možné spoľahlivo odlíšiť dva druhy toho istého rodu, napr. Kahliella simplex a K. matisi [5]. 

Cieľom  predloženej  práce  bolo  opísať  povrch  a povrchové  štruktúry  rezistentných  cýst 

vybraných druhov nálevníkov. 
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Materiál a metódy 
 

V rokoch 2012 – 2016 boli odobraté vzorky z terestrických a limnických biotopov 

z rôznych lokalít Slovenska. Z limnických biotopov (planktón, bentos), boli vzorky odoberané 

do sklenených fliaš o objeme 200-300 ml. Vzorky z terestrických biotopov (mach, hrabanka, 

pôda) boli odoberané z plochy veľkosti cca 10 × 10 cm do mikroténových vrecúšok. Takto 

nazbierané vzorky boli transportované do laboratória, uskladnené v suchu pri izbovej teplote a 

následne boli použité na kultiváciu jednotlivých druhov. Limnické druhy boli kultivované 

v 250-300 ml Erlenmayerových bankách pridaním 2-3 zrniek obilia k pôvodnej kultúre. Na 

získanie primárnej kultúry terestrických druhov sme využili metódu „nezavodňovaných 

Petriho misiek“ (non-flooded Petri dish method). Aktívne jedince oboch typov vzoriek boli 

následne namnožené v Petriho miskách (priemeru 55, 70 a 90 mm) alebo hodinových 

sklíčkach (priemeru 70 mm) s využitím tekutých kultivačných médií (ražný a šalátový nálev). 

Po namnožení došlo k ďalšiemu preočkovaniu za účelom získania monokultúry. V takto 

pripravených vzorkách sme indukovali encystáciu. Proces bol stimulovaný zmenou vlhkosti, 

resp. vyčerpaním potravných zdrojov. Na pozorovanie aktívnych aj dormantných štádií sme 

použili svetelný mikroskop (pri zväčšeniach 40-1000×) Leica DM 1000 s kamerou EC3. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Encystácia jednotlivých druhov bola indukovaná niekoľkými faktormi vzhľadom na 

typ prostredia, v ktorom sa sledované druhy vyskytujú. Hlavné faktory, ktoré ovplyvnili 

encystáciu v našich kultúrach boli nedostatočná vlhkosť a postupný úbytok potravných 

zdrojov. S našim tvrdením súhlasí aj práca [6], ktorá považuje za nadradený faktor encystácie 

vlhkosť. Podľa [7], významný vplyv na encystáciu majú aj potravné zdroje. Po úspešnej 

indukcii encystácie limnických aj terestrických druhov sme sa sústredili na opis povrchovej 

morfológie rezistentných cýst. Opísali sme povrchovú štruktúru 18 terestrických i limnických 

druhov (výlučne limnické druhy sú označené hviezdičkou) patriacich do 5 tried nálevníkov. 

Z triedy  Colpodea  sme  identifikovali  druhy  Colpoda  cucullus,  C.  inflata,  Platyophrya 

spumacola a Bresslauides terricola; z triedy Spirotrichea druhy Urostyla grandis*, Stentor 
 

roeseli*, Gonostomum kuehnelti, Oxytricha lanceolata, Parentocirrus hortualis, Euplotopsis 

muscicola,   Phacodinium    metchnikoffi,    Halteria    grandinella*,    Tetmemena    pustulata 

a Cyrtohymena quadrinucleata; z triedy Protostomatea druh Holophrya teres*; z triedy 

Heterotrichea druh Blepharisma lateritium* a z triedy Oligohymenophorea druhy Frontonia 

terricola a Campanella sp.*. 
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Rezistentné cysty druhov C. cucullus, P. spumacola a U. grandis sa vyznačovali 

hladkým povrchom cystickej steny. Naše údaje súhlasia s [4,8]. V prípade C. cucullus a P. 

spumacola bola v ranných štádiách encystácie prítomná na povrchu aj tenká mukózna vrstva, 

ktorú zistili aj iní autori [4]. 

Hladký povrch s tenkou mukóznou vrstvou bol prítomný aj u druhu C. inflata. Na 

rozdiel od predchádzajúcich druhov boli na povrchu prítomné guľovité útvary. Vyskytovali sa 

v jednom (ojedinele v dvoch) radoch na povrchu bunky. Žltkasté globuly tvorili súvislú vrstvu 

okolo celej cysty. Guľovité útvary sú súčasťou rezistentných cýst aj u iných druhov 

kolpodických nálevníkov napr. C. lucida a Mycterothrix tuamotuensis [4, 9, 10]. Podľa [4] ide 

o rezervné látky (tukové globuly), ktorú sú vylučované počas procesu encystácie. [9] 

predpokladá pôvod z potravných vakuol. 

Rýhovaný povrch cýst [1] mali dva sledované limnické druhy S. roeseli a Campanella 

sp. Súčasťou cystickej steny u týchto druhov boli početné „stĺpiky“, viditeľné v podobe lemu 

tesne pod povrchom steny. Podobný typ povrchu cysty bol zistený aj u druhu Caudiholosticha 

stauberi [11]. 

Povrch rezistentných cýst druhu P. hortualis je pomerne zložitý (retikulátny/ 

zvrásnený) [1, 12, 13]. Povrchový vzor bol tvorený tzv. brázdami, ktoré boli prítomné po 

celom povrchu cystickej bunky. Morfologicky podobný povrch cýst bol zistený aj u iných 

druhov: Kuehneltiella terricola, Bursaria truncatella a B. ovata [4]. 

U druhov H. teres, B. lateritium a F. terricola sme zaznamenali špecifickú 

membranóznu, papierovitú vrstvu okolo cysty. Vrstva tvorila najširšiu časť cystickej steny. 

Bola transparentná, v niektorých častiach bol prítomný materiál vylúčený encystujúcou 

bunkou [4, 14, 15]. 

Charakteristickou črtou rezistentnej cysty B. lateritium (Obr. 1a) bola kónická „zátka“, 

ktorá pravdepodobne zabezpečovala kontakt s vonkajším prostredím. S našimi údajmi súhlasí 

aj práca [15] a potvrdzuje podobnú štruktúru cýst aj u druhu B. stoltei. V prípade druhov H. 

teres  (Obr.  1b)  a  F.  terricola  (Obr.  1c)  je  na  povrchu  prítomná  štruktúra  v podobe 

„vydutinky“ [14]. 
 

U druhov G. kuehnelti, O. lanceolata a B. terricola bol prítomný široký mukózny 

plášť/obal na povrchu každej cysty. Bol typický pre mladé rezistentné cysty, postupne sa 

stával kondenzovanejším a hustejším. Tvoril najvýraznejšiu časť rezistentnej cysty. Súčasťou 

mukózneho plášťa boli aj baktérie a detrit z okolitého prostredia. Predpokladáme, že baktérie 

predstavujú rýchly zdroj potravy mladých cýst v prípade excystácie. Predpoklad potvrdzujú aj 

práce [4, 16]. 
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Obr. 1. Rezistentné cysty druhov Blepharisma lateritium, Holophrya teres a 
Frontonia terricola in vivo (orig.). 

 
 

Rezistentné cysty druhov E. muscicola a P. metchnikoffi sa vyznačovali jedinečnou 

povrchovou ornamentáciou s geometrickou pravidelnosťou.. Na povrchu cýst E. muscicola sa 

náchadzalo 5-7 hrebeňov. Na každom hrebeni sa pravidelne opakovali rozšíreniny – 

transverzálne rebrá. Počas encystácie došlo k otlačeniu štruktúry hrebeňov aktívneho jedinca 

do vznikajúcej cystickej steny. Hrebene cystickej bunky boli výraznejšie a vyššie. Netypický 

bol aj tvar cysty. Cysty boli z „ventrálnej strany“ ploché (súčasťou bola tzv. suknička/skirt), z 

„dorzálnej“ vyklenuté. Takúto charakteristiku cýst uvádzajú aj práce [16, 17]. 
 

Jedinečnú povrchovú ornamentáciu sme opísali aj u druhu P. metchnikoffi. Povrchové 

výbežky mali tvar kužeľa, resp. trojuholníka a boli lokalizované v pravidelných pásoch (5-8) 

len na jednom póle bunky. Na druhom póle bol prítomný len jemný zrnitý materiál, organický 

detrit a baktérie z prostredia. Na jedinečnosť rezistentných cýst oboch týchto druhov 

upozorňujú aj ďalšie práce [16, 17, 18]. 

K najvýraznejším znakom rezistentných cýst druhov H. grandinella (Obr. 2a), C. 

quadrinucleata (Obr. 2b) a T. pustulata (Obr. 2c) patria charakteristické povrchové výbežky. 

U druhu C. quadrinucleata boli výbežky kužeľovitého tvaru so zaobleným až špicatým 

koncom. Okrem výbežkov sa cysty vyznačovali výraznou sýtožltou farbou. Základné údaje 

o morfológii cýst zodpovedajú údajom [19]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b c 
 
 

Obr. 2. Rezistentné cysty druhov Halteria grandinella, Cyrtohymena quadrinucleata a Tetmemena 
pustulata in vivo (orig.) 
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Výbežky druhu T. pustulata boli podobnej štruktúry ako u druhu C. quadrinucleata 

[19]. Charakteristické ihlicovité výbežky sme zaznamenali u druhu H. grandinella. Boli oveľa 

tenšie ako výbežky u druhu C. quadrinucleata. Predpokladáme, že predlžovanie a stenšovanie 

výbežkov na povrchu cýst zväčšuje povrch bunky, čo by mohlo súvisieť s nadnášaním vo 

vodnom stĺpci a s distribúciu pomocou vodných prúdov. Základná štruktúra a funkcia cýst 

zodpovedala výsledkom v prácach [3, 20]. 

Funkcia a význam povrchu a povrchových štruktúr rezistentných cýst nie je dodnes 

presne objasnený. Primárne sa predpokladá ochranná funkcia encystovanej bunky voči 

nepriaznivým vplyvom prostredia (napr. vysychaniu, zmene chemického zloženia a pod.), 

prípadne ochrana voči predátorom. Dôležitou by ale mohla byť aj úloha pri distribúcii 

organizmov v prostredí (unášanie pomocou vodných prúdov alebo pasívny prenos pomocou 

živočíchov, napr. vtákov) [21]. 
 
 
Záver 

 

Povrch a povrchové štruktúry rezistentných cýst nálevníkov sú veľmi variabilné, čo sme 

potvrdili aj našimi výsledkami. U druhov C. cucullus, P. spumacola a U. grandis sme opísali 

hladký povrch cystickej steny. Výrazné povrchové štruktúry absentovali. Hladký povrch so 

špecifickými guľovitými granulami bol sledovaný u druhu C. inflata. Rýhovaný povrch bol 

typický pre druhy S. roeseli a Campanella sp. Zložitejší retikulátny povrch bol typický pre 

druh P. hortualis. U druhov H. teres, B. lateritium a F. terricola sme potvrdili prítomnosť 

nielen membranóznej vrstvy, ale aj zátky (resp. inej štruktúry), ktorá pravdepodobne 

spostreduje lepší kontakt s okolitým prostredím a uľahčuje opustenie cysty excystujúcim 

jedincom.. Rezistennté cysty druhov G. kuehnelti, O. lanceolata a B. terricola sa vyznačovali 

výrazným a pomerne širokým mukóznym plášťom na povrchu. Súčasťou mukózneho plášťa 

boli aj baktérie, detrit a materiál vylúčený encystujúcou bunkou. Najšpecifickejším povrchom 

sa vyznačovali cysty druhu E. muscicola a P. metchnikoffi. Geometrická pravidelnosť 

výbežkov bola typická len pre tieto dva druhy. Veľmi netypický bol aj tvar rezistentných cýst, 

ktorý u väčšiny druhov býva sférický u E. muscicola, boli cysty z „ventrálnej“ strany ploché, 

z dorzálnej konvexné. Kužeľovité, resp. ihlicovité výbežky na povrchu sme opísali u druhov 

H. grandinella, C. quadrinucleata a T. pustulata. 
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Abstract 

 

Isolation and baculovirus-mediated expression of cytomegalovirus glycoprotein UL144 in Sf9 insect 
cells.  

Herpetic viruses cause common viral infections and are responsible for significant morbidity and 
mortality in clinical settings. Human cytomegalovirus (HCMV) latently infects ≥ 90 percent of population. 
HCMV infection can lead to death especially in immunocompromised persons, organ transplant recipients, 
patients suffering from autoimmune diseases and newborns. Due to increasing prevalence of HCMV infection in 
population the project aimed to discover new potential therapeutic targets are of high transnational priority. One 
of such promising target molecule is immunoevasin UL144 encoded by HCMV. Recent studies have uncovered 
immunomodulation potential of UL144 in attenuation of congenital antiviral response. In this work, we have 
been focused on the cloning, isolation and expression of recombinant HCMV UL144 in baculovirus Sf9 cells. 
The aim of this work is to prepare recombinant HCMV UL144 protein in sufficient amount and quality for 
structural and functional studies. 

 
 
Keywords: human cytomegalovirus; baculovirus mediated expression; glycoprotein 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ľudský cytomegalovírus patrí medzi herpetické vírusy, ktoré chronicky infikujú 

hostiteľov [1]. U väčšiny imunokompetentných hostiteľov sa vírus uchováva celoživotne v 

latentnej forme a je schopný modulovať viaceré imunitné a bunkové funkcie, z ktorých 

mnohé sú asociované aj s onkogenézou [2]. 

Nedávne štúdie ukázali prepojenie medzi HCMV a hostiteľom odhaľujúc 

imunomodulačnú úlohu UL144 pri tlmení kongenitálnej antivírusovej odpovede [3]. UL144 

glykoproteín je kódovaný HCMV a sekvenčne sa výrazne odlišuje medzi klinickými 

vzorkami HCMV [4]. 

Predpokladá sa, že vírusový glykoproteín UL144 zohráva úlohu pri modulácií 

imunitnej odpovede prenášaním inhibičných signálov, čím dochádza k znižovaniu odpovedi 

T-lymfocytov [5]. HVEM môže buď znižovať alebo zvyšovať aktiváciu T-lymfocytov 

naviazaním sa na Ig (imunoglobulíny) alebo na ligandy z rodiny TNF (faktory nekrotizujúcich 

nádorov). Navyše UL144 sa viaže iba na jeden z mnohých ligandov HVEM, konkrétne na 

BTLA (tlmiaci faktor B- a T-lymfocytov) [6]. 

Zistilo sa, že lókus (UL)b´ v genóme HCMV obsahuje gény, ktoré majú 

pravdepodobne dôležité imunomodulačné funkcie. V extenzívne pasážovaných laboratórnych 
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kmeňoch bol však lókus (UL)b´ spontánne deletovaný [7]. 
 

Charakterizácia molekulárnych a štruktúrnych základov hostiteľsko-vírusových 

proteínových interakcií je dôležitá pre naše ďalšie pochopenie imunitnej rovnováhy v 

organizme, ktorá vzniká v priebehu vírusovej infekcie a prečo narušením tejto rovnováhy 

dochádza ku vzniku tohto ochorenia. Ako je známe, receptory a ligandy z rodiny Ig alebo 

TNF molekuly zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri obrane hostiteľa [8], a preto je dôležité 

objasnenie imunoterapeutických stratégií, ktoré vírus používa na ovplyvnenie imunitnej 

odozvy. Táto štúdia je zameraná na odhalenie biologických a väzobných vlastností klinicky 

významných vírusových imunomodulátorov (HCMV glykoproteínov). 

Za týmto účelom plánujeme rekombinantne pripraviť, charakterizovať a stanoviť 

expresné a purifikačné profily rekombinantných vírusových i ľudských génov, ktoré sú 

asociované s procesmi cytotoxicity a viroprotektivity v bunke. Očakávame, že týmto 

prístupom budeme schopní navrhnúť a charakterizovať vhodných kandidátov s 

imunomodulačnými účinkami. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Klonovanie ektodomény HCMV UL144 do bakulovírusového (BV) transférového 

vektora: Za účelom prípravy rozpustného rekombinantného proteínu vhodného pre 

röntgénovú štruktúrnu analýzu (RTG kryštalografiu) bol gén HCMV UL144 izolovaný z 

kmeňa Merlin, klonovaný a osekvenovaný. Funkčná ektodoména proteínu UL144 

(aminokyseliny  21–132,   HCMV   kmeň   Merlin)   bola   amplifikovaná   pomocou   PCR 

a naklonovaná v smere sekrečnej signálnej sekvencie gp67 do BV transférového vektora 

pAcGP67A (obsahujúca na N-terminálnom konci poly-histidínovú kotvu). Totožnosť a 

správnosť sekvencií všetkých PCR amplifikovaných konštruktov boli potvrdené 

sekvenovaním. 

Príprava rekombinantného BV a monitorovanie GFP reportéra: DNA expresný 

konštrukt obsahujúci gén UL144 bol inzertovaný do BV tansférového vektora a 

amplifikovaný v baktériách E. coli JM109. BV rekombinácia prebiehala v hmyzích bunkách 

Spodoptera frugiperda (Sf9) podobne ako to bolo popísané predtým [5]. Lipidmi 

sprostredkovaná BV transfekcia prebehla za prítomnosti TNM-FH média (Lonza, USA), ktoré 

obsahovalo Gentamycín (50µg/ml). Do média sme pridali 10% FBS (fetálne bovinné sérum) 

a antibiotickú zmes Penicilín/Streptomycín (100 µg/ml). Po niekoľkých kolách amplifikácie 

vírusu v bunkách Sf9 sme rekombinantný vírus obsahujúci gén UL144 monitorovali a 

kvantifikovali  pomocou  reporterového  génu  GFP  pomocou  fluorescenčného  mikroskopu 
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(Carl Zeiss Axiovert 40 CFL, USA ). 
 

Purifikácia rekombinantného proteínu UL144: Rekombinantný proteín UL144 

(obsahujúci His-tag na N-terminálnom konci) sme izolovali z kondičného média buniek BV- 

Sf9 na šiesty deň po infekcii. Zozbieraný supernatant sme centrifugovali dvakrát a to najprv 

pri nízkej  rýchlosti  (400g/10min),  kde  sme  odobrali  supernatant  do  nových  skúmaviek 

a následne pri vysokej rýchlosti (10000g/10min), kde sme odstránili ďalšie nerozpustné 

kontaminanty. Krátko po izolácii sme rekombinantný proteín UL144 v kondičnom médiu 

filtrovali pomocou striekačkových filtrov o veľkosti pórov ≈0,45µm a následne purifikovali 

niklovou afinitnou chromatografiou na kolóne HisTrap (GE Healthcare, USA) pomocou 

lineárneho gradientu v rozmedzí 20-300mM Imidazolu na prístroji FPLC (Biologic 

Duoflow™; Bio-Rad, USA). 

Detekcia rekombinantného proteínu  UL144  pomocou  Western  Blot  analýzy: 

K detekcii   rekombinantného   proteínu   UL144   sme   medzi    3.-6.    dňom    expresie 

(pri 27.5°C ) oddelili sekrétovaný rekombinantný proteín od buniek Sf9 centrifugáciou. 

Vzorky proteínov (obsahujúce His-tag) sme naniesli na 15% SDS-PAGE a na transfér z gélu 

sme použili PVDF membrány. Bloty sme inkubovali s myšou (monoklonálnou) anti- 

polyhistidínovou protilátkou (Sigma Aldrich, USA) a následne sme ich inkubovali s kozou 

anti-myšou protilátkou konjugovanou s HRP (Novagen, Germany) podľa inštrukcií od 

výrobcu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Amplifikovali sme gén UL144 (aa 21-132, ≈ 333 bp), ktorý obsahoval štiepne miesta 

pre restrikčné endonukleázy BamHI/EcoRI a vložili ho do klonovacieho vektora pAcGP67A, 

ktorý bol vopred linearizovaný uvedenými restriktázami. Rekombinantné DNA plazmidy boli 

analyzované agarózovou gélovou elektroforézou po samotnom restrikčnom štiepení (RE 

BamHI a EcoRI). Výsledkom tejto restrikčnej analýzy bola identifikácia pozitívnych klonov 

expresného konštruktu pAcGP67A/UL144-21-132, ktoré sú vyznačené v dráhach 4, 5, 7, 8, 9, 

10 (Obr. 1). 
 

Vybraný klon rekombinantného expresného konštruktu obsahujúceho gén HCMV 

UL144 bol úspešne transformovaný a následne amplifikovaný v baktériách (E. coli JM109) a 

udržovaný v sterilných podmienkach. Štandardnú BV rekombináciu sme vykonali v hmyzích 

bunkách Sf9 a princíp použitej rekombinácie je schematicky znázornený na Obr. 2. 
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Obr. 1. Klonovanie HCMV UL144 a restrikčná analýza finálneho rekombinantného 
bakulovírusového transférového vektora 

 

 
 
 

Obr. 2. Princíp BV rekombinácie a expresie proteínu UL144 v expresnom systéme hmyzích 
buniek Sf9 

 
Kvantitatívnu mieru expresie rekombinantného proteínu HCMV UL144 v BV 

expresnom systéme hmyzích buniek Sf9 sme zhodnotili monitorovaním reportérového génu 

GFP pomocou fluorescenčného mikroskopu. Infikované bunky Sf9 sme inkubovali niekoľko 

dní pri 27,5°C, po piatich dňoch sa pri fluorescenčnom svetle ukázalo, že približne 95-100% 

Sf9 buniek bolo infikovaných rekombinantným BV (obr. 3C, zväčšenie 5x). Pri zobrazení 

neinfikovaných buniek Sf9 po piatich dňoch od infekcie pod týmto fluorescenčným svetlom 

(obr. 3D, zväčšenie 5x) sme nevideli žiadny GFP signál, keďže sa jedná o negatívnu kontrolu. 

Pre kontrolu sme tiež sledovali infikované aj neinfikované bunky Sf9 pod štandardným 

svetlom. Na piaty deň experimentu boli pod štandardným svetlom viditeľné intenzívne sa 

deliace neinfikované bunky Sf9 (obr. 3B, zväčšenie 10x), pričom infikované bunky pod tým 

istým štandardným  svetlom  boli  už  viditeľne  so  zmenenou  morfológiou  (tzv.  pučiace) 

a zníženou životaschopnosťou (tzv. viabilitou), z ktorých množstvo bolo už aj neadherentných 

(obr. 3A, zväčšenie 10x). 
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Obr. 3. Monitorovanie reporterového génu GFP za účelom vizualizácie stupňa infekcie hmyzích buniek 
Sf9 rekombinantným BV 

 
Rekombinantný proteín HCMV UL144 sme na siedmy deň od infekcie oddelili 

centrifugáciou zo sekrečného média. Samotný proteín UL144 sme detegovali v hmyzích 

bunkách Sf9 pomocou anti-His Western blot analýzy (Obr.4 A,C,D). Na priamu detekciu 

rekombinantného proteínu zo sekrečného média sme použili monoklonálne anti-his protilátky 

a zobrazili ich pomocou sekundárnych protilátok konjugovaných s HRP a chromogénnym 

substrátom DAB. Proteín UL144 bol sekrétovaný do kultivačného média a následne 

purifikovaný afinitnou chromatografiou na kolóne GE HisTrap 1ml pomocou prístroja FPLC 

(Obr.4B). Zistili sme, že proteín vykazuje dobré rozpustné vlastnosti, je značne 

glykozylovaný a jeho elúcia pri afinitnej chromatografii nastáva približne pri 90-120mM 

Imidazole. 
 

 
 
 

Obr. 4. Izolácia a expresia proteínu UL144 monitorovaná pomocou SDS-PAGE a Western blot 
 
 

Záver   
Úspešne   sme   pripravili   rekombinantný   expresný   konštrukt   pAcGP67A/HCMV 

 

UL144-21-132, klonovaním funkčnej ektodomény UL144 (aa 21-132, obsahujúca His-tag na 

N-terminálnom konci) do linearizovaného BV transférového vektora pAcGP67A. Správnosť 

klonovania sme potvrdili BamHI/EcoRI restrikčnou analýzou spolu s agarózovou gélovou 

elektroforézou (Obr.1). Pomocou sekvenčnej analýzy sme potvrdili presnosť a umiestnenie 
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klonovanej sekvencie DNA expresného konštruktu. 
 

Monitorovanie kinetiky infekcie buniek Sf9 rekombinantným BV preukázalo, že 

takmer všetky bunky boli infikované na piaty deň od infekcie, pričom sme pozorovali výrazné 

zvýšenie repotérového signálu GFP paralelne s poklesom viability buniek (obr.3A-D). 

Úroveň expresie proteínu UL144 sme monitorovali a potvrdili pomocou metódy 

Western blot za použitia anti-polyhistidínových protilátok (Obr.4). Približná molekulová 

hmotnosť exprimovaného proteínu bola stanovená na 24-28 kDa pričom na SDS-PAGE ako 

aj na Western blote sú viditeľné viacnásobné pásy (príp. rozmazaný pás) a to vzhľadom 

k rôznorodej obsadenosti glykozylačných miest (vysoká miera glykozylácie proteínu 

spôsobená 8 potenciálnymi glykozylačnými miestami). 

Glykoproteín UL144 vykazuje dobré rozpustné vlastnosti a preto bol predbežne 

purifikovaný afinitnou kvapalinovou chromatografiou. Elúciu proteínu z kolóny sme dosiahli 

pri 30-40% gradiente 300 mM imidazolu za prítomnosti pufrovacích roztokov a solí. Pre 

prípravu rozpustného proteínu UL144 vhodného k RTG difrakčnej analýze a ďalším 

aplikáciám je potrebná optimalizácia nájdených izolačných a purifikačných podmienok. 
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Abstract 

 

Coxsackie viral infection of NIH 3T3 cells 
Coxsackieviruses belong to genus Enterovirus of the family Picornaviridae. These small positive- 

stranded RNA viruses are commonly found human pathogens associated with both acute and chronic diseases. 
Enteroviruses induce lytic infections resulting in cytopathic effect (CPE) which includes visible changes and 
destruction of the host cell morphology in vitro. Coxsackieviral RNA can remain persistent for prolonged times 
in cells and organs post infection. Our aim was to monitoring the replication of coxsackieviruses in NIH 3T3 
cells with resistance to Puromycin alone or along with Blastomycin in combination with truncated variant of the 
Dicer ribonuclease. We checked the cells for presence of viral replication (CPE) and viral RNA by RT- and 
Nested-PCR. Considering the viral kinetics we hypothesize a slow viral replication in the first phase of infection 
might allow a time frame for the induction of cytokines, resulting in further slowing down the virus replication 
and spread of infection between cells and ensure cell survival and leading to persistence of viral RNA. 

 
Keywords: coxsackieviruses; NIH 3T3 cells; virus replication; cytopathic effect 

 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Coxsackie B vírusy (CVB) sú zaradené k druhom Enterovírusy B (rod Enterovírus), 

a patria do čeľade Picornaviridae. Sú to malé RNA vírusy s pozitívnou polaritou, bežne sa 

vyskytujúce ľudské patogény, ktoré sú spájané s akútnymi i chronickými ochoreniami [1, 2]. 

Coxsackie vírusy vyvolávajú lytické infekcie, ktoré spôsobujú výrazný cytopatický efekt 

(CPE), ktorý sa prejaví viditeľnými morfologickými zmenami a deštrukciou hostiteľskej 

bunky in vitro. Coxsackievírusové infekcie spôsobujú rôzne klinické prejavy, ktoré sú úzko 

spojené s ich genetikou, komplexným tkanivovým tropizmom a imunitnou reakciou hostiteľa. 

Indukujú prirodzenú a adaptívnu imunitnú odpoveď [3, 4]. 

Početnými štúdiami bolo preukázané, že po enterovírusovej infekcii ich vírusová RNA 

môže perzistovať v bunkách a orgánoch [1, 2, 5]. Pretrvávajúce enterovírusové infekcie tak 

môžu indukovať chronické ochorenia, ako napríklad myokarditídu alebo diabetes I. typu [1, 2, 

4, 11]. 

Interferujúce  RNA  sú  regulátory  expresie  bunkového  a vírusového  genómu,  ktoré 
 

majú schopnosť znižovať alebo inhibovať transkripciu. Genóm pikornavírusov (ss(+)RNA) 
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môže byť cieľom interferujúcich RNA počas replikácie. Dicer ribonukleáza je multidoménová 

RNáza a hrá dôležitú úlohu pri štiepení malých interferujúcich RNA [12]. 

Niektoré štúdie opisujú miernu replikáciu enterovírusov v NIH 3T3 bunkách alebo ich 
 

prítomnosť v bunkách, ale bez zjavného CPE [6, 7, 
8]. 

 

Naším cieľom bolo študovať replikáciu Coxsackie vírusov v NIH 3T3 bunkách 

rezistentných na Puromycín samostatne alebo v kombinácii s Blastomycínom, a s rôznymi 

variantami Dicer ribonukleázy. 
 
 
Materiál a 
metódy 

 

Štyri geneticky modifikované klony NIH 3T3 buniek (označené 3T3-1196, 3T3-1222, 

3T3-1225, 3T3-1170) boli infikované vírusom CVB3 (laboratórny kmeň: Nancy). NIH 3T3 

bunky sú myšacie embryonálne fibroblastoidné bunkové línie, kde 3T3 znamená prenos 

buniek a protokol pre pasážovanie. Genetické modifikácie obsahujú rôzne skrátené 

varianty Dicer ribonukleázy, ktoré sa odlišujú od seba aj rezistenciou na Puromycín a 

Blastomycín. Vírus bol najprv pasážovaný vo VERO bunkách (epitelové opičie obličkové 

bunky), s titrom 

106.75 TCID50. Multiplicita infekcie bola 0,1. NIH 3T3 bunky pochádzajú z 
embryonálnych 

 

tkanív Swiss albino myší. Bunky boli kultivované v Dulbecco modifikovanom Eaglovom 

médiu (DMEM) s 10% fetálnym bovinným sérom (FBS). Každý tretí/štvrtý deň bola 

suspenzia buniek trypsinizovaná a pasážovaná. Infikovali sme vždy bunky s 24 hodinovou 

jednovrstvou, a po infekcii sme použili udržiavacie médium (2% FBS). Morfologické zmeny 

v infikovaných bunkách sme sledovali 5 dní po infekcii. 

Prítomnosť vírusovej RNA sme zisťovali pomocou polymerázovej reťazovej reakcie 

s reverznou transkriptázou (RT-PCR) a Nested-PCR. Laboratórny kmeň sme sa pokúsili 

adaptovať v sledovaných  bunkách.  Jednovrstva  buniek  bola  fixovaná  s 4%  formalínom, 

a zafarbená s hematoxylín-eozínovym farbením. Fixované a zafarbené bunky boli odfotené s 

fluorescenčným mikroskopom. Na overenie sterility sme použili štandardnú kultiváciu na 

selektívnych médiách pre mykoplazmy, a pre ostatné mikroorganizmy kultiváciu na krvnom a 

čokoládovom agare a na pôde s tioglykolátom sodným. 
 
Výsledky a 
diskusia 

 

Infikované bunky sme pozorovali každý deň a vyhodnotené boli 5. deň po 

infekcii. Pozorovali sme  všetky  štyri  NIH  3T3  bunkové  línie,  a porovnali  sme  aj  
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infikované a kontrolné bunky. Výrazné morfologické zmeny pri prvých pasážach vírusu 

neboli prítomné, aj infikované aj kontrolné bunky boli morfologicky identické.  

Zaokrúhľovanie buniek je pozorovaný až po tretej a štvrtej pasáži vírusu v bunkovej línii 

3T3-1196, ale tieto morfologické zmeny sa neprejavili výraznejšie po ďalších pasážach 

vírusu. Na obrázku č. 1 vidíme odfotenú prvú pasáž 3T3-1222 buniek, a na obrázku č. 2 sú 

bunky 3T3-1196 odfotené po druhom pasáži. 

NIH 3T3 bunky aj keď sú adherentné bunkové línie, nevytvárajú súvislú 

jednovrstvu. Monolayer s prázdnymi „očkami“ sú pre tieto bunky kultivované vo fľaškách 

typické, ako vidíme aj na fotografiách. Navyše bunky 3T3-1222 vytvárajú aj husté fókusy 

buniek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.1. P1 bunková línia 1222 NIH 3T3                         Obr. 2. P2 bunková línia 1196 NIH 3T3 
 
 

Pri analýze na prítomnosť vírusovej RNA sa zistilo, že práve v tých bunkách sa množí 

vírus, na ktorých sa neprejavil CPE. A naopak, v tých bunkách, na ktorých bol pozorovaný 

výrazný CPE, replikujúci sa vírus sme nedetegovali. Kontaminácia bunkových kultúr bola 

vylúčená, kontroly sterility vyšli negatívne. Prítomnosť vírusovej RNA je pravdepodobne 

irelevantné k zaokrúhleniu buniek. 

U niekoľko enterovírusov (EV70, CVAs, kardiovirulentné CVB) bolo zistené, že sa 

viažu na regulačný faktor komplementu (DAF, CD55) na povrchu permisívnych buniek. 

Expresia receptora DAF na NIH 3T3 a Hela bunkách podporuje replikáciu enterovírusov [9, 

10]. Takže predpoklad, že by Coxsackie vírusy neboli schopné infikovať NIH bunky, a tak 

spôsobiť CPE môžeme vylúčiť. 

Na overenie hypotézy, že Coxsackie vírusy perzistujú v týchto bunkách sú plánované 

PCR analýzy zo supernatantu infikovaných buniek, z média a tiež z celej suspenzie buniek, 

aby sme zistili, či sa vírusy adherujú na tieto bunky, a následne či sa dostanú do vnútra 

buniek, a či sú schopné sa v nich replikovať. 

Vzhľadom k vírusovej kinetike predpokladáme, že mohol byť vytvorený časový rámec 

na indukciu cytokínov. Pomalá replikácia vírusu a nízka akumulácia vírusových produktov 

spôsobená genetickými modifikáciami Dicer ribonukleázy mohli umožniť tvorbu cytokínov v 
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prvej fáze infekcie. Tvorba cytokínov môže mať za následok ďalšie spomalenie replikácie 

a pomalšie šírenie infekcie medzi bunkami, a zabezpečiť prežívanie buniek a vedie k 

pretrvávaniu vírusovej RNA v bunkách. 
 
 

Záver 
 
Enterovírusy,   ako   typické   cytolytické   vírusy,   okrem   akútnych   infekcií   môžu 

 
 

indukovať aj perzistentné infekcie, a tak vyvolať chronické ochorenia. Aj naše výsledky 

ukazujú možnosť rozvoja pretrvávajúcej vírusovej infekcie v NIH 3T3 bunkách, a patogenéza 

vírusovej infekcie je ovplyvnená nielen imunitnou odpoveďou hostiteľa, ale aj zmenenou 

replikáciou a transkripciou vírusu. 
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Abstract 

 
Murine herpesvirus 68 (MHV-68) is a gammaherpesvirus that infects small rodents. MHV-68 currently 

serves as an animal model in studies of human gammaherpesvirus infection, such as with Epstein-Barr virus and 
Kaposi’s sarcoma associated virus. M3 protein is an immunomodulatory protein encoded on the left end of 
MHV-68 genome. Because of its broad-spectrum chemokine-binding abilities, it is actually studied for its 
therapeutic potential. In this study, we prepared a novel recombinant M3 protein of MHV-68 and described the 
effect of a targeted mutation on the protein’s ability to bind CCL5 chemokine identified to play an important role 
during inflammation. 

 
 
Keywords: M3 protein; chemokine; MHV-68; mutagenesis; CCL5 chemokine 

 
 
 
Introduction 

 

MHV-68 is a gammaherpesvirus that naturally infects small rodents. It was first 

isolated in Slovakia in 1976 [1]. The genome of this virus consists of blocks of conservative 

genes interspaced with several virus-specific genes. Genes located on the left end of viral 

genome include unique genes encoding proteins M1, M2, M3 and M4 [2]. 

M3 protein (44 kDa) is a secreted protein expressed during productive lytic replication 

as well as during latency. M3 protein is an immunomodulatory protein that has the ability to 

bind all four families of chemokines: CC, CXC, C and CX3C [3]. Chemokines, or 

chemotactic cytokines, are small molecules that interact with chemokine receptors and 

mediate migration of immunocompetent cells to the site of inflammation or infection. Thus, it 

is no surprise that M3 protein, the uniquely broad spectrum chemokine-binding protein, 

became an attractive target that might be useful in therapy of inflammation, autoimmune 

diseases and even cancer. 

M3 protein forms a homodimeric chemokine decoy receptor and the proximity of C- 
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terminal domain and N-terminal domain creates a chemokine binding site [4]. In this study, 

we performed site-directed mutagenesis that caused change in amino acid sequence near the 

chemokine-binding site of M3 protein and portrayed the effect of this mutation on binding to a 

selected chemokine. 
 
 
Material and methods 

 

Virus: We used MHV-68 clone f2.6 that was prepared by plaque purification using 

BHK-21 (baby hamster kidney) cells [5]. 

Bacterial cells: We used E. coli strain Rosetta-gami 2 (DE3) (Novagen). This 

bacterial strain enhances formation of disulfide bonds and thus provides more protein 

stability. 

Site-directed mutagenesis: As a template in PCR mutagenesis, gene encoding M3 

protein of MHV-68 cloned into pET-26b(+) expression vector with His-Tag sequence at its C- 

terminus (P26-M3his/68) was used [6]. We used QuickChange Site-Directed Mutagenesis Kit 

(Agilent Technologies) according to the manual with total volume of 50 µl of reaction mixture 

that contained: 20 ng of template, 125 ng of both primers, 1 µl dNTP, 1x buffer and 2,5 U of 

PfuTurbo polymerase. The primers were designed to insert double-nucleotide mutation 

(designated as mIV) localized near chemokine binding site that resulted in a change in amino 

acid sequence of M3 protein. After 16 cycles of denaturation (90°C, 30 sec.), annealing (55°C, 

1 min.) and polymerisation (68°C; 6,5 min.), we used DpnI enzyme that cleaves parental 

plasmids at sites of methylation, leaving mutated plasmids intact. The mutated plasmids were 

then transformed into XL1-Blue cells that allow white-blue screening of recombinants. 

Mutation mIV was affirmed by commercial sequencing of recombinant plasmid using T7F and 

T7R universal primers (Comenius University, BITCET). 

Expression and purification: Both P26-M3his/68 expression vector encoding mutant 

M3 protein (designated as mIV) and that encoding M3 protein without mutation (designated 

as wild type) were transformed to E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells. Bacterial cells were 

grown in LB medium (Invitrogen) with antibiotics (kanamycin, chloramphenicol, tetracycline) 

at 37 °C until optical density (OD) reached OD ~ 0,6. Expression was induced by adding 0,5 

mmol/l IPTG (isopropyl β-D-1-thiogalactopyranosid) and was cultured for 3 hours. The cells 

were pelleted and lysed with lysis solution (50 mmol/l Tris-HCl, 500 mmol/l NaCl, 10% (v/v) 

glycerol, 10 mmol/l imidazole, pH 8, 1 mg/ml lysozyme, 0.2% (w/v) sulphobetaine-14, pH 

8.0). The cells were sonified using Sonifier SLPe Digital Cell Disruptors (Branson) and then 
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treated with benzonase to cleave cell DNA. After centrifugation, supernatant was filtered and 

loaded onto cobalt chromatography column (Sigma). Purified M3 protein was eluted from 

column with elution solution with 150 mmol/l imidazole that disrupted His-Tag bonds and 

then analysed by SDS-PAGE on 12.5% gel. 

Western blot analysis: SDS-PAGE gel with purified M3 protein was hybridized with 

Immobilon-P PVDF membrane (Millipore). The membrane was incubated with primary 

mouse anti-M3 monoclonal antibody (1/27), kindly provided by Dr. Štibrániová (Institute of 

Virology, BMC, SAV), and then with secondary Goat anti-mouse IgG-HRP conjugate 

antibody (Novagen). To detect recombinant M3 proteins we used DAB (3,3´- 

diaminobenzidine, Santa Cruz Biotechnology) diluted in Tris-HCl (pH 7,3) and 30% 

hydrogen peroxide. 

ELISA assay: To evaluate chemokine-binding ability of mIV and wild type M3 

protein to CCL5 chemokine we used Human CCL5/RANTES DuoSet ELISA kit (R&D 

systems) that contains capture antibody, detection antibody, chemokine standard and 

streptavidin-horseradish peroxidase (Strep-HRP) conjugate. By following manufacturer´s 

protocol, we determined the strength of binding to CCL5 of both recombinant M3 proteins 

using different amounts of protein (from 400 ng to 2 ng) with 50 pg of commercial CCL5 

chemokine. All samples in ELISA assays were analysed in duplicates and standard deviations 

were calculated. 
 
 
Results and discussion 

 

P26-M3his/68 expression vector encoding M3 protein fused with C-terminal His-Tag 

anchor was prepared (Fig. 1) [6]. To prepare P26-M3his/68mIV expression vector, mutation 

mIV was inserted by site-directed mutagenesis with primers designed to change one amino 

acid localised close to C-terminal domain of M3 protein involved in formation of chemokine 

binding site. 

 
 

Fig. 1. Plasmid map of pET-26b(+) with M3 protein of MHV-68 or MHV-72 fused with C-terminal His- 
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Tag anchor [7]. pET-26b(+) encodes f1 and pBR322 origin of replication, kanamycin resistance, lacI repressor 
and ROP protein that keeps copy number low. 

Then, E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells were transformed with expression vectors 

with the sequence of mutant or wild type M3 gene. The expression of recombinant M3 

proteins was induced in cells by IPTG, subsequently cultured for 3 hours at 37°C [8]. 

Overexpression of wild type and mIV M3 protein in these cells was confirmed by SDS-PAGE 

(Fig. 2). 
 
 

 
 

Fig. 2. Mutant and wild type M3 protein of MHV-68 expressed in E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells 
detected by PAGE. 

Lanes: (1) proteins of cells transformed with P26-M3his/68 uninduced with IPTG; (2) wild-type and (4) mutant 
M3 protein expressed in transformed cells induced by IPTG protein; (3) PageRuler Prestained Protein Ladder 
(Thermo Fisher Scientific); (5) proteins of cells transformed with P26-M3his/68mIV uninduced with IPTG; 

arrows indicate recombinant M3 proteins (~ 44 kDa) 
 
 

We purified M3 proteins by cobalt affinity chromatography and using elution buffer 

with 150 mmol/l imidazole enabled us to isolate purified proteins in several elution fractions. 

In Fig. 3, purified mutant M3 protein of MHV-68 is shown in elution fractions of affinity 

chromatography. 

 
 

Fig. 3. Purification of mutant M3 protein of MHV-68 by cobalt affinity chromatography. 
Lanes: (1) PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific); (2) fraction containing other cell 

proteins, isolated after using wash solution with 10 mmol/l imidazole; (3 – 8) elution fractions E1-E6 containing 
purified mutant M3 protein; arrow indicates recombinant M3 protein 

 
We confirmed the specificity of mIV and wild type M3 protein by Western blot 

analysis with mouse anti-M3 monoclonal antibody 1/27. We identified crude mIV M3 protein 

in IPTG induced cells and purified mIV M3 protein in elution fractions obtained after affinity 
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chromatography (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Western blot detection of mutant M3 protein of MHV-68 expressed in E. coli Rosetta-gami 2 cells 
and purified by affinity chromatography. 

Lanes: (1) PageRuler Prestained Protein Ladder; (2) cells transformed with P26-M3his/68mIV uninduced and (3) 
induced by IPTG; (4) elution fraction containing purified mutant M3 protein; arrows indicate recombinant M3 

protein 
 

Afterwards, we analysed the ability of mIV M3 protein to bind CCL5 chemokine 

comparing to wild type M3 protein by ELISA (Fig. 5). We have found that mutation mIV 

introduced into M3 protein displayed a very weak, almost no effect on its binding to CCL5 

chemokine. However, this finding does not rule out that the mutation could affect the binding 

of mIV M3 protein to other chemokines such as CXCL8, CCL2 and CCL3. Following 

experiments are in progress to confirm this assumption. 
 
 

 
 

Fig. 5. Chemokine-binding to 50 pg of commercial CCL5 chemokine of wild type (wt) and mutant (mIV) 
M3 protein of MHV-68 (M3/68C) determined for various amounts of proteins (400, 200, 100, 20, 10, 2 ng) 

by ELISA. Samples in assays were in duplicates and standard deviations were calculated for all experiments. 
 
 
Summary 

 

In this study, we characterised recombinant M3 protein of MHV-68 with the mutation 
 

mIV localised near its chemokine binding site. We confirmed that mutation mIV introduced to 
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M3 protein does not significantly affect its ability to bind CCL5 chemokine. However, other 

current ongoing studies on M3 protein indicate that it is worth trying to increase its binding 

ability to individual chemokines by site-directed mutagenesis. Our results contribute to the 

knowledge about M3 protein and support the presumption of its valuable therapeutic potential 

in the treatment of diseases related to chemokine network disorders. 
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Abstract 

 
Gustatory receptors in the gut of Bombyx mori 
Insect gustatory receptors (GRs) are members of a large family of proteins with seven transmembrane 

domains that provide insects with the ability  to detect chemical signals critical for feeding, mating, and 
oviposition. To date, genome projects have identified 69 GR genes in the silkworm, Bombyx mori; however, their 
expression sites remain to be explored. In this study, we used PCR to investigate expression of the B. mori 
gustatory receptors genes in the gut and oral sensory organs. Several gustatory receptors are expressed in the gut, 
maxillary galea and maxillary palps. Moreover, in situ hybridization using antisense DNA probes demonstrated 
that gustatory receptors are expressed in cells of sensory organs and gut. 

 
 
Keywords: gustatory receptor; gut; Bombyx mori, in situ hybridization 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Priadka morušová (Bombyx mori) patrí, podobne ako väčšina zástupcov radu 

Lepidoptera, medzi herbivory. Žerie prevažne listy moruší alebo niekoľkých blízko 

príbuzných druhov. Na základe tohto úzkeho spektra priadku radíme medzi monofágny hmyz 

[1]. Hodnotenie potravy húsenicami sa odohráva najmä prostredníctvom chuťových orgánov, 

ktoré sú umiestnené na hlave a informácia o potrave je ďalej distribuovaná prostredníctvom 

neurónov s chuťovými receptormi [2]. Niektoré z týchto neurónov reagujú na prítomnosť 

primárnych rastlinných metabolitov, akými sú cukry a aminokyseliny a podnecujú tak príjem 

potravy. Iné naopak zapríčiňujú odpor k potrave, ak sú aktivované nestráviteľnými alebo 

toxickými metabolitmi rastlín [3]. Chuťové receptory sú však prítomné aj v iných tkanivách, 

kde   plnia    svoju    špecifickú    funkciu.    Ich    prítomnosť    bola    napríklad    dokázaná 

v enteroendokrinných bunkách stredného čreva [4] či v CNS [5]. 

Základom mechanizmu, ktorý črevu umožňuje vnímať zastúpenie chemických látok v 

potrave, sú  chuťové  receptory  a molekuly,  ktoré  na  ne  funkčne  nadväzujú.  Zachytiť 

a rozpoznať najrôznejšie typy molekúl je významná vlastnosť tráviacej sústavy. Informácia 

zachytená chuťovými receptormi je ďalej prenášaná vo forme vzruchov na neurónoch, 

uvoľnených   peptidov,   biogénnych   amínov   a pravdepodobne   i plynných   mediátorov. 

51 



Zachytenie prítomnosti súčastí požitej potravy môže teda vo výsledku ovplyvňovať funkcie 

viacerých orgánov či už v rámci tráviacej sústavy ale i mimo nej. Príkladom je ovplyvňovanie 

sekrécie a pohybov, či prietoku krvi v čreve. Na to, aby organizmus mohol adekvátne 

reagovať na prítomnosť prospešných ale i nebezpečných látok v lúmene čreva, potrebuje akýsi 

dozorný systém [6]. 

Dodnes bolo pomocou genómovej analýzy identifikovaných 69 génov, ktoré u B. mori 

kódujú chuťové receptory [7]. Možnú expresiu niekoľkých takýchto génov už opísali 

pomocou GAL4-UAS línií v čreve drozofily [4]. Nedávno boli dva chuťové receptory zistené 

metódou RT-PCR aj u priadky morušovej [7,8]. Napriek následnému použitiu protilátok proti 

týmto receptorom sa však u B. mori niektoré z nich nepodarilo vizualizovať [8]. 

V našej práci sme si stanovili nasledovné ciele: identifikovať gény chuťových 

receptorov, ktoré  sú  homologické  s  génmi  chuťových  receptorov  s potvrdenou  expresiou 

v enteroendokrinných bunkách drozofily; ďalej potvrdenie ich expresie v čreve pomocou RT- 

PCR; a nakoniec identifikovať bunky s expresiou génov jednotlivých receptorov metódou in 

situ hybridizácie. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na základe homológie s chuťovými receptormi nájdenými v endokrinných bunkách 

stredného čreva u Drosophila melanogaster [4] sme bioinformatickou analýzou v databázach 

NCBI a  Silkbase  vyhľadali  sekvencie  chuťových  receptorov  B.  mori  a navrhli  primery 

v programe PRIMER3. Z čriev žerúcich húseníc III. instaru i farátnych húseníc IV. instaru 

línie N4 B. mori sme izolovali totálnu RNA použitím komerčnej súpravy RNeasy Protect 

Mini Kit (Qiagen) a TRI reagentu. Kvôli kontrole výsledkov PCR a in situ hybridizácie sme 

RNA izolovali i zo zmyslových orgánov na hlave húseníc – maxilárnych palpov a maxilárnej 

galei. Následne sme z nej pripravili cDNA v reakcii s reverznou transkriptázou použitím 

oligo(dT) primerov a komerčnej súpravy Maxima H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit 

(Thermo Scientific). Do reakcie sme pridávali 2 µg celkovej RNA. 

Pripravenú cDNA sme použili ako templát pre PCR so špecifickými primermi pre 

konkrétne chuťové receptory. Výsledky PCR sme analyzovali elektroforézou v agarózovom 

géli. Produkty PCR amplifikované z cDNA čreva sme následne klonovali do plazmidu 

pGEM®-T Easy Vector (Promega) a tie sme transformovali do kompetentných buniek 

bakteriálneho kmeňa Escherichia coli JM109 High Efficiency Competent Cells (Promega). 

Izolovanú plazmidovú DNA sme nechali sekvenovať v komerčnej firme a výsledné sekvencie 
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podrobili bioinformatickej analýze. Na prípravu antisense DNA prób značených 
 

digoxigenínom sme použili PCR DIG Probe Synthesis Kit (Roche Applied Chem) podľa [8]. 
 

Na detekciu génových transkriptov chuťových receptorov sme použili metódu in situ 

hybridizácie, ktorá je bližšie opísaná v práci [9]. Touto metódou je možné v tkanivách 

pozorovať miesta, v ktorých sa nachádza mRNA asociovaná s pripravenou veľmi špecifickou 

a relatívne dlhou próbou. Na túto próbu nasadá špecifická protilátka, ktorá je značená 

alkalickou fosfatázou. Pri vysokom pH a v prítomnosti substrátu NBT-BCIP je teda možné na 

miestach, kde je prítomná špecifická mRNA, pozorovať farebnú zmenu. Túto metódu sme 

opakovane využili pre vizualizovanie miesta expresie génov chuťových receptorov v črevách 

žerúcich i farátnych húseníc a tiež v zmyslových orgánoch na hlavách. Preparáty sme 

analyzovali a fotili na mikroskope Nikon Eclipse 600 s fotoaprátom Coolpix 990 (Nikon, 

Tokyo, Japan). Pokus sme opakovali päťkrát. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na základe homológie s D. melanogaster sme vybrali 15 sekvencií mRNA a 3 

sekvencie gDNA pre receptory z databáz B. mori. S pomocou navrhnutých primerov pre 

jednotlivé sekvencie sme získali 12 rôznych amplikónov z cDNA stredného čreva B. mori 

(Tab. 1) a následne sme ich odoslali na sekvenovanie. Po analýze výsledkov sekvenovania 

sme zistili, že sa nám podarilo odhaliť dva chuťové receptory (BmGr64a a BmOr22), ktoré 

podliehajú alternatívnemu zostrihu a v čreve húseníc majú minimálne dva zostrihové varianty. 

Expresiu chuťových receptorov sme overovali aj použitím RT-PCR z cDNA 

pripravenej zo zmyslových orgánov na hlave húseníc – maxilárnej galei a maxilárnych palpov. 

V týchto orgánoch sme potvrdili expresiu 15 z 18 sledovaných chuťových receptorov. 

Výsledky in  situ  hybridizácie  naznačujú  prítomnosť  viacerých  z týchto  chuťových 
 

receptorov v čreve rozličných štádií priadky i v jej hlavových senzorických orgánoch (Obr.1). 
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Obr. 1 Výsledok in situ hybridizácie s próbou BmOr2. () 
Zafarbené bunky strednej časti stredného čreva žerúcej húsenice III. instaru (A); zafarbené nervové bunky 

v tykadle farátnej húsenice IV. instaru (B). 
 
 

Tab. 1. Expresia génov chuťových receptorov 
v treťom stĺpci prítomnosť alebo neprítomnosť produktu PCR pri použití cDNA čreva a vo štvrtom stĺpci 

z cDNA z maxilárnej galei a maxilárnych palpov (MP, MG). 
 

Chuťový receptor Ref. sekvencia Črevo MP MG 

BmOr2 NM_001043595.1 x x 

BmGr7 BK006594.1 (gDNA)  x 

BmGr8 NM_001130872.1  x 

BmGr9 NM_001130873.1 x x 

BmGr9X2 XM_012696427.1 x x 

BmGr10 LC061862.1 x x 

BmOr22 var.1 XM_012695880.1 x x 

BmOr22 var.2 XM_012695880.1 x  

BmGr24 XM_004931352.2  x 

BmGr28a XM_012690655.1 x x 

BmGr57 BK006611.1 (gDNA)  x 

BmOr-60 NM_001161829.1   

BmGr61 BK006613.1 (gDNA)   

BmGr63 XM_012695421.1 x x 

BmGr64a var. 1 XM_012697329.1 x x 

BmGr64a var. 2 XM_012697329.1 x x 

BmGr64-l NM_001098318.1  x 

BmGr64f-l XM_012697330.1   

BmGr67 NM_001246287.1 x x 

BmGr68 NM_001246288.1  x 

BmGr93aX XM_012695111.1 x x 
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Záver   
Metódou PCR sme v čreve žerúcich i farátnych húseníc B. mori potvrdili prítomnosť 

 

mRNA  viacerých   chuťových   receptorov.   Výsledky   sekvenovania   potvrdzujú,   že   ide 

o sekvencie, na ktoré sme navrhli primery a sú do určitej miery homologické s génmi 

exprimovanými v čreve D. melanogaster. In situ hybridizáciou sme získali výsledky 

ukazujúce na expresiu génov pre chuťové receptory v rozličných bunkách čreva i pozitívne 

výsledky analyzovaním ich expresie v senzorických orgánoch hlavy húseníc. 
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Abstract 

 
Induction of interferon lambda 1 in glioblastoma cell lines infected with tick-borne encephalitis virus. 
The central nervous system (CNS) is a unique site for immune responses to pathogens. Although partly 

protected by the blood-brain barrier, many neurotropic viruses enter the CNS. Deficiencies in the IFN pathway 
highlighted the importance of the IFN system against CNS viral infections and non-viral autoimmune disorders. 
Type III IFNs, discovered in 2003, despite the distinct receptor resemble antiviral activities evoked by the type 
I IFNs. However, not much is known regarding the antiviral activity of IFN-λ in the brain as well as very little is 
known about the specific responsiveness of CNS cells to these IFNs. In this study we detected expression of 
human IFN-λ1in two gliomblastoma cell lines after infection with neurotropic tick-borne encephalitis virus. 

 
 
Keywords: interferons; virus; innate immunity; central nervous system 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Centrálny nervový systém kedysi považovaný za imunoprivilegovaný orgán 

ohraničený hematoencefalitickou a hematolikvorovou membránou, je v súčasnosti 

označovaný ako imunologicky odlišný a vo vzťahu k imunitnému systému veľmi špecifický 

[1]. Napriek týmto bariéram a určitej izolovanosti CNS, mnohé neurotropné vírusy, vrátane 

vírusu kliešťovej encefalitídy (KE) sú schopné preniknúť, infikovať CNS a vyvolať závažné 

ochorenia (encefalitída, meningitída, meylitída) [2]. Vírusy vstupujú do CNS pomocou 

cytokínov (IL-6, TNF-α) modulujúcich priepustnosť v endoteliálnych bunkách, 

prostredníctvom infikovaných imunitných buniek (tzv. ,,Trójske kone“), alebo cez nervy [3]. 

Rôzne vedecké štúdie potvrdzujú, že v obrane CNS pred vírusovými infekciam dôležitú úlohu 

zohrávajú interferóny [4]. 

Interferóny, kľúčové mediátory vrodenej imunity, predstavujú prvú obrannú líniu voči 

vírusom. Okrem antivírusového účinku, ďalšie dve hlavné aktivity – antitumorová a 

imunoregulačná sú typické pre IFN. V súčasnosti sa na základe štruktúrnych a biologických 

vlastností rozdeľujú do troch skupín, a to IFN typu I, II a III [5, 6]. IFN typu III, známe tiež 

ako  interferóny  lambda  (IFN-λ),  zahŕňajú  4  subtypy  –  IFN-λ1  -  4  [7,  8,  9].  Napriek 
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rozdielnym receptorom,   IFN-λ aktivujú rovnakú signálnu dráhu, regulujú rovnakú skupinu 

génov stimulovaných interferónom (ISG) a majú podobné aktivity ako IFN typu I [10, 11]. 

O infekciách spôsobených vírusom KE vo vzťahu k IFN III typu a k CNS pojednáva 

iba jedna štúdia [12]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či vírus KE je schopný indukovať ľudský IFN-λ1 

v glioblastómových bunkových líniach 8-MG-BA a 42-MG-BA. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vírus kliešťovej encefalitídy - v experimentoch sme používali kmeň Hypr vírusu KE 
 

izolovaný v Československu v roku 1953 [13]. 
 

Glioblastómové bunkové línie 8-MG-BA a 42-MG-BA – izolované z glioblastoma 

multiforme [14] sme kultivovali v E-MEM médiu (Lonza) obohatenom o 10% inaktivovaného 

teľacieho séra (FCS, Thermo Scientific), L-glutamín (200 mM, Lonza) a o antibiotiká 

penicilín (10000 U/ml), streptomycín (10 mg/ml) a amfotericín (25 μg/ml) PSA, Sigma). Obe 

bunkové línie sa kultivovali v termostate pri 37°C a 5% CO2. 

Izolácia RNA a RT-PCR 
 

Jednovrstvu buniek 8-MG a 42-MG (5x105 buniek/2 ml/jamka) sme buď infikovali 

vírusom KE s multiplicitou infekcie 1 (MOI 1), alebo sme bunky opracovali buď s IFN- λ1 (5 

ng/ml) alebo s poly I:C (50 µg/ml). V časových intervaloch 24, 48 a 72 hodín sme z buniek 

pomocou Trizolu izolovali totálnu RNA. Ku každej vzorke sme pridali 1 ml Trizol Reagentu 

a 200 µl chloroformu a skúmavky sme niekoľkokrát jemne prevrátili, aby sa obe vrstvy dobre 

zmiešali. Po následnej centrifugácii (15 minút, 12 000 g, 4°C) sme vrchnú vodnú vrstvu 

obsahujúcu RNA (cca 500 µl) odobrali do nových skúmaviek, pridali sme 500 µl 

izopropanolu a premiešali. Vzorky sme nechali stáť 10 minút pri laboratórnej teplote (LT). Po 

centrifugácii (10 minút, 12 000 g, 4°C) sme odstránili supernatant a k peletu sme pridali 75% 

etanol (EtOH) v DEPC-vode (1 ml). Po premiešaní na vortexe a následnej centrifugácii (5 

min, 7 500 g, 4°C) sme supernatant odstránili a pelet nechali vysušiť pri LT. RNA sme 

rozpustili v 20 µl DEPC-vody, inkubovali v termobloku (Eppendorf) 10 minút pri 60°C, 

schladili a uskladnili na -80°C. Pomocou nanofotometru IMPLEN sme zmerali koncentráciu 

RNA a jej kvalitu sme overili pomocou elektroforézy v 1,2% formaldehydovom géli pre 

RNA. 

Na syntézu cDNA sme použili First Strand cDNA Synthesis Kit. Do PCR skúmaviek 

sme z každej vzorky RNA napipetovali 1 - 2µg RNA, k tomu sme pridali  random hexamer 
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primery (1µl), reakčný pufor (4µl), 10 mM dNTP Mix (2µl), inhibítor RNáz (1µl), enzým 

reverznú transkriptázu (2µl) a doplnili beznukleázovou vodou do objemu 20µl. Prepis RNA 

do cDNA bežal v termocykleri Mastercycler personal (Eppendorf) za nasledovných 

podmienok: 5 minút pri 25°C, 60 minút pri 37°C a 5 minút pri 70°C (ukončenie transkripcie). 

Nasyntetizovanú cDNA sme uschovali na -20°C. 

Komerčný kit Phusion Hot Start II High Fidelity DNA Polymerase a nasyntetizovanú 

cDNA sme použili na amplifikáciu časti génu pre IFN-λ1 metódou PCR. Každá PCR reakčná 

zmes (20 µl) obsahovala: cDNA (1µl); 5x GC pufor (4µl); 10 mM dNTP Mix (0,4µl); F 

primer (5’-̀ggAAgCAgTTgCgATTTAAgCC-3’; 1µl); R primer (5’-CTCAgggTgggTTgACgTTC-3’; 

1µl); DMSO (0,6µl); enzým DNA polymerázu (0,2µl) a PCR vodu (11,8 µl). Reakcia bežala 

v Mastercycler personal (Eppendorf) pri teplotných podmienkach uvedených v tabuľke 1. 
 
 

Tab. 1. Program PCR reakcie 
 

Krok cyklu Teplota Čas Počet cyklov 

Počiatočná denaturácia 98°C 30s 1 

Denaturácia 
 
Anelácia 

 
Amplifikácia 

98°C 
 

58°C 
 

72°C 

5-10s 
 

10-30s 
 

15-30s / kb 

 
 

35 

Konečná amplifikácia 72°C 5-10 min 1 

 
 

Vzniknuté PCR produkty sme vyhodnocovali elektroforeticky pomocou 1,2%-ného 

agarózového gélu a vizualizovali pod UV svetlom (UVITEC Cambridge). 
 
 

Imunocytochémia 
 

Sterilné krycie sklíčka porastené bunkami 8-MG a 42-MG (105 buniek/ sklíčko) sme 

buď infikovali vírusom KE (MOI 1, MOI 5) alebo sme ich opracovali s poly I:C (50 µg/ml). 

V časových intervaloch 24h a 48h po opracovaní sme sklíčka s bunkami 20 minút fixovali 

roztokom 4% paraformaldehydu v PBS. Nasledovalo trojnásobné premytie sklíčok v PBS. 

Bunky kontrolné alebo infikované vírusom KE sme permeabilizovali 0,1% Tritonom X-100 

(30 min). Po trojnásobnom premytí v PBS sme sklíčka blokovali s 1% BSA v PBS (1 hod pri 

LT) a následne opäť trikrát premyli v PBS. Na detekciu IFN-λ1 sme ako primárnu protilátku 

použili králičiu monoklonálnu protilátku (1:100); na detekciu vírusu KE myšiu monoklonálnu 

protilátku anti flavivirus-group antigen (1:250). Takto opracované sklíčka sme inkubovali cez 
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noc v chladničke. Po premytí v PBS sme sklíčka cez noc inkubované s protilátkou proti vírusu 

KE opracovali aj s monoklonálnou protilátkou voči IFN-λ1 (1hod pri LT). Ako sekundárne 

protilátky sme použili koziu antikráličiu protilátku značenú Alexou 488 (1:200) a koziu 

antimyšiu protilátku  značenú  Alexou  555  (1:500).  Po  hodinovej  inkubácii  v tme  pri LT 

a trojnásobnom premytí v PBS sme sklíčka pripevnili na podložné sklíčka pomocou 

montovacieho média obsahujúcom DAPI farbičku na farbenie bunkových jadier. Bunky sme 

pozorovali na konfokálnom mikroskope Zeiss LSM510 META. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

1. Indukcia expresie IFN-λ1 v bunkových líniach po infekcii vírusom KE 
 

Z kontrolných (K) a vírusom KE infikovaných (V) bunkových línií 8-MG a 42-MG 

sme izolovali totálnu RNA v troch časových intervaloch (24, 48 a 72 hod), z buniek 

opracovaných IFN-λ1 a poly I:C sme izolovali RNA len 24 hod od opracovania. Pomocou 

komerčného kitu First Strand cDNA Synthesis Kit sme RNA prepísali do cDNA, s ktorou sme 

ďalej pracovali. 

V PCR experimentoch sme pomocou špecifických primerov pre IFN-λ1 detegovali 

PCR produkt o veľkosti 615 bp vo všetkých vzorkách z infikovaných buniek, čím sme 

dokázali expresiu IFN-λ1 v týchto bunkách (Obr. 1). Ako pozitívnu kontrolu sme použili 

plazmid pcDNA 3.1 nesúci gén pre IFN-λ1. Expresiu RNA IFN-λ1 sme dokázali aj v bunkách 

opracovaných s poly I:C, nie však v bunkách stimulovaných IFN-λ1. 
 
 

A B C 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Indukcia expresie IFN-λ1 v glioblastómových bunkových líniach 8-MG (A) a 42-MG 
(B,C) vírusom KE a poly I:C. 

 A   B  C 
1. K 24h 4. V 48h 7. IFN 24h 1. K 24h 4. V 48h 7. pcDNA 3.1 1. IFN 24h 
2. V 24h 5. K 72h 8. poly I:C 24h 2. V 24h 5. K 72h  2. poly I:C 24h 
3. K 48h 6. V 72h 9. pcDNA 3.1 3. K 48h 6. V 72h  3. pcDNA 3.1 

 
 
2. Detekcia IFN-λ1 v bunkách nepriamou imunofluorescenciou 

 

Na základe výsledkov spomínaných vyššie sme sa rozhodli sledovať, či 
 
v glioblastómových bunkových líniach po rôznych stimuloch dochádza aj k tvorbe IFN-λ1 
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ako proteínu, a to pomocou nepriamej imunofluorescencie (obr. 2). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

D1 D2 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 D4 

D1 D2 
 
 
 
 
 
 
 
 

D3 D4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Detekcia IFN-λ1 v glioblastómových bunkových líniach 8-MG-BA a 42-MG-BA. Bunky kontrolné 
(A) a bunky infikované vírusom KE (D) boli dvojito značené špecifickými monoklonálnymi protilátkami voči 

IFN-λ1(zelená, D3) a voči povrchovému proteínu E vírusu KE (červená, D2), zatiaľ čo bunky opracované poly 
I:C (B) a IFN-λ1 (C) boli značené len špecifickými monoklonálnymi protilátkami voči IFN-λ1(zelená). Jadrá 

boli farbené s DAPI (modrá, D1). D4 – zlúčenie obrázkov D1-D3. Zväčšenie 630x 
 
 

Kontrolné bunky (neinfikované ani stimulované, obr. 2-A) a bunky infikované vírusom 

KE (obr. 2-D) boli dvojito značené špecifickými monoklonálnymi protilátkami voči IFN-λ1 

(obr. 2-D3, 2-D4) a voči vírusovému povrchovému proteínu E (obr. 2-D2, 2-D4). Produkciu 
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IFN-λ1 sme dokázali ako v bunkách infikovaných vírusom KE (MOI 5) v oboch časových 

intervaloch po infekcii, tak aj v bunkách 24 hod stimulovaných s poly I:C. Nízku produkciu 

sme pozorovali aj na bunkách opracovaných IFN-λ1 (obr. 2-C). Infekcia buniek s nižšou 

multiplicitou (MOI 1) neindukovala tvorbu IFN-λ1. 
 
 

Záver   
Mnohé  residentné  bunky  CNS,  oligodendrocyty,  astrocyty,  neuróny,  reagujú  na 

 

produkciu IFN vyvolanú vírusovými infekciami, málo je však známe o ich reakciách na IFN 

lambda. V tejto práci sme pomocou RT-PCR a nepriamej imunofluorescencie zistili, že 

neurotropný vírus kliešťovej  encefalitídy indukuje tvorbu IFN-λ1 v dvoch stabilných 

gliomoých bunkových líniach 8-MG-BA a 42-MG-BA. 
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Abstract 

 
Acetobacter orleanensis 3610 IHF protein interaction with origin of replication 
IHF protein represents group of bacterial histone-like proteins. Main characteristic of these proteins is 

ability to bind DNA, mostly through mechanism of indirect recognition. Beside its other functions, IHF protein in 
E.coli speicifically binds to replication origin region during initiation of replication, which helps main replication 
protein DnaA to form nucleoprotein complex with ori, leading to unwinding of DNA duplex in ori region. In this 
paper, we continue to characterize IHF protein obtained from Acetobacter orleanensis CCM 3610 and its role in 
process of initiation of replication. We performed analysis of DNA-protein interactions between IHF and origin 
of replication, identified approximate site of recognition and determined amino acids possibly responsible for 
DNA binding. 

 
 
Keywords: integration host factor; DNA replication; Acetobacter; DNA-protein interaction 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Integračný hostiteľský faktor (IHF proteín) získal svoj názov podľa jeho prvej 

objavenej funkcie, ktorou je stimulácia integrácie bakteriofága λ do genómu hostiteľa. Úloha 

IHF proteínu v procese integrácie spočíva vo väzbe a ohybe molekuly DNA v presne 

stanovenom mieste [1]. Vychádzajúc z týchto a mnohých ďaľších zistení, bol IHF proteín 

zaradený medzi takzvané bakteriálne „histone-like“ proteíny, ktorých spoločným 

menovateľom je špecifická alebo nešpecifická väzba na DNA naprieč celým genómom. IHF 

proteín v bunkách E.coli zastáva najrôznejšie funkcie, počnúc zbaľovaním genomickej DNA 

do formy kompaktného nukleozómu, cez reguláciu transkripcie až po stimuláciu vytvárania 

nukleoproteínového komplexu v oblasti počiatku replikácie, čo predstavuje základný krok 

vedúci k úspešnej iniciacií replikácie DNA [2]. V genóme E.coli je IHF proteín kódovaný 

génmi himA a himD, čo nasvedčuje, že pozostáva z dvoch podjednotiek α a β. Vo väčšine 

procesov vystupuje v heterodimerickom stave. Podjednotky zdieľajú približne 30 %-nú 

vzájomnú homológiu na aminokyselinovej úrovni a ich sekundárna štruktúra je v zásade 

veľmi podobná. α-helikálne motívy vzájomnou interakciou napomáhajú dimerizácií 

podjednotiek a tvoria klbkovité telo proteínu, z ktorého vystupujú dve ramená, pozostávajúce 

z antiparalelných β-štruktúr. Postranné reťazce aminokyselín týchto ramien sú zodpovedné za 
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väzbu na DNA. Ramená oboch podjednotiek vo svojej špičke disponujú konzervovanými 

prolíny, ktoré ako jediné vytvárajú priamy kontakt s bázami DNA v malom žliabku. Ostatné, 

prevažne hydrofóbne aminokyseliny, interagujú s fosfátovou kostrou DNA [3]. Schopnosť 

IHF proteínu špecifickej aj nešpecickej väzby na DNA, vychádza zo spôsobu rozoznávania 

miesta väzby, takzvanom nepriamom čítaní, kedy proteín rozpoznáva topologické rysy 

sekvencie, ako je zakrivenie, pnutie, konformáciu malého a veľkého žliabku, flexibilitu danej 

oblasti  a samotný  kontakt  prebieha  skôr  medzi  proteínom  a fosfátovou  kostrou,  než 

s jednotlivými bázami. V oblasti počiatku replikácie sa IHF proteín viaže špecificky na presne 

stanovenú konsenzus sekvenciu a ohybom DNA v tomto mieste uľahčuje hlavnému 

iniciačnému proteínu DnaA obsadenie všetkých DnaA boxov, čo v konečnom dôsledku ústi 

v rozpleteniu duplexu DNA v AT-bohatej oblasti a následnej iniciácií replikácie [4]. 

Štruktúra komponentov a mechanizmus iniciácie replikácie DNA je v bunkách E.coli 

dobre popísaný. V predloženej práci sme sa zamerali na skúmanie tohto procesu v bunkách 

octových baktérií. Cieľom práce je produkcia oboch podjednotiek heterológneho proteínu IHF 

kmeňa Acetobacer orleanensis CCM 3610, ako aj ich mutovaných derivátov, ich purifikácia, 

identifikácia aminokyselín dôležitých pre väzbu na DNA a sekvenvencie ktorú v počiatku 

replikácie rozpoznáva. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bakteriálne kmene a plazmidy 
 

V práci sme použili bakteriálne kmene A. orleanensis CCM 3610, E. coli BL21 (DE3), 

a expresný vektor pET30a+. 

Príprava konštruktov pET30a+ihfAP66A/ihfBP64A 
 

Pre nadprodukciu oboch podjednotiek IHF proteínu sme použili konštrukty 

pET30a+ihfA/ihfB   pripravené   v predošlích   prácach.   Substitučné   mutácie   sme   zaviedli 

pomocou protichodných mismatch primerov PCR amplifikáciou spomínaných konštruktov. 

Nadprodukcia proteínov IHFα, IHFβ a ich mutovaných foriem 

Bunky E. coli BL21 (DE3) sme transformovali pôvodnými konštruktami pET30a+-ihfα, 

pET30a+-ihfβ a ich pripravenými derivátmi. Použitím IPTG sme indukovali nadexpresiu 

pôvodných a mutovaných génov ihfα a ihfβ vo fúzii s His-Tagom. 

Purifikácia podjednotiek IHFα, IHFβ a ich delečných derivátov 
 

Nadprodukované  proteíny  IHFα,  IHFβ  a  ich  mutované  formy  sme  purifikovali 
 

metódou metalo-chelátovej afinitnej chromatografie na prístroji Äkta avant 25, 

63 



Príprava substrátovej DNA na väzbovú analýzu 
 

PCR metódou sme z chromozómu baktérie A. orleanensis CCM 3610 amplifikovali 

450 bp dlhý fragment, predstavujúci počiatok replikácie a pomocou špecificky navrhnutých 

primerov  sme  pripravili  aj  sériu  jeho  skrátených  verzií. PCR  amplifikovaný  počiatok 

replikácie a jeho skrátené formy sme využili ako substrátovú DNA pri väzbovej analýze. 

Identifikácia aminokyselín zodpovedných za väzbu IHF proteínu 

Metódou EMSA sme skúmali vplyv zavedených mutácií v proteíne na jeho schopnosť 

väzby na DNA fragment počiatku replikácie. 

Mapovanie miesta väzby IHF proteínu 
 

Schopnosť natívneho IHF proteínu interagovať s počiatkom replikácie z A. 

orleanensis sme sledovali metódou EMSA, ktorá spolu s analýzou S1 mapovania v 

kombinácii so Sangerovým sekvenovaním umožní určiť presnú sekvenciu, na ktorú sa IHF 

proteín viaže. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Predložená práca je pokračovaním štúdia interakcie IHF proteínu s počiatkom 

replikácie v bunkách Acetobacteriaceae. V predchádzajúcej práci sme klonovali, 

nadprodukovali a purifikovali obidve podjednotky IHF proteínu, a zároveň sme potvrdili, že 

IHF proteín sa špecificky viaže na fragment DNA, ktorý sme predikovali ako počiatok 

replikácie chromozómu baktérie A. orleanensis CCM 3610. 

Cieľom práce bolo nadviazať na predošlé zistenia a identifikovať približnú oblasť 

väzby IHF proteínu. Vychádzajúc z poznatkov o IHF proteíne z E. coli sme tiež chceli zistiť, 

či konzervované prolínové zvyšky na koncoch ramien obidvoch IHF podjednotiek zohrávajú 

dôležitú úlohu pri väzbe na molekulu DNA aj v prípade IHF proteínu z A. orleanensis. 

Navrhli sme preto špecifické primery, ktoré v IHF podjednotkách pozmenili prolínové zvyšky 

αP66 a βP64 na alaninové zvyšky αA66 a βA64. Zmenu nukleotidov v novovytvorených 

konštruktoch sme preverili sekvenovaním. 

Pôvodné a novovytvorené konštrukty sme použili na nadprodukciu rekombinantných 

proteínov IHFα a IHFβ, ako aj IHFα P66A a IHFβ P64A v hostiteľskom kmeni E. coli BL21 

(DE3). Výsledok nadprodukcie rekombinantných proteínov sme analyzovali elektroforézou v 

16% SDS-PAGE (Obr. 1). 
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Obr. 1. SDS-PAGE profil proteínov buniek E. coli BL21 (DE3) s nadprodukovanými proteínmi: 
a) IHFα P66A, b) IHFβ P64A 

 
 

Všetky rekombinantné proteíny boli exprimované vo fúzii s hexahistidínovou 

sekvenciou (His-tag) na N-terminálnom konci. His-tag fúzované proteíny sme purifikovali 

metódou metalo-chelátovej afinitnej chromatografie na prístroji Äkta avant 25, kde sme 

použili kolónu HisTrap FF, cieľové proteíny sme eluovali 500 mmol.l-1 imidazolom a 

výsledok purifikácie proteínov sme sledovali elektroforézou v 16% SDS-PAGE (Obr. 2). 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Chromatografický záznam purifikácie rekombinantných proteínov a SDS-PAGE profil 
purifikovaných proteínov 

a) IHFα P66A, b) IHFβ P64A c) 1. dráha - IHFα P66A, 2. dráha - IHFβ P64A 
F - flow trough, W - wash, E - elution s 500 mmol.l-1 imidazolom 

 
 

Schopnosť IHF proteínu (IHFα a IHFβ) a jeho mutovanej formy (IHFα P66A a IHFβ 

P64A) viazať sa na fragment DNA predstavujúci počiatok replikácie z A. orleanensis sme 

porovnali metódou EMSA v 10% natívnom PAGE. Proteíny IHFα a IHFβ vykazovali 

schopnosť viazať sa na DNA, čo sa pri elektroforetickej separácii prejavilo zmenou mobility 

DNA. So zvyšujúcou sa koncentráciou proteínov sme pozorovali zníženú elektroforetickú 

pohyblivosť DNA. Pri zvyšujúcej sa koncentrácii proteínov IHFα P66A a IHFβ P64A sme 

však sledovali iba minimálnu zmenu mobility DNA, z čoho sme usúdili, že konzervované 

prolínové zvyšky pravdepodobne zohrávajú dôležitú úlohu pri väzbe IHF proteínu na 

molekulu DNA aj u A. orleanensis (Obr. 3.) 
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Obr. 3. EMSA: 1.-4. dráha - IHFα+ IHFβ (1:1) stúpajúca koncentrácia proteínu od 0 po 9 μg, 5.-7. dráha 
IHFα P66A + IHFβ P64A (1:1) stúpajúca koncentrácia proteínu od 2 po 9 μg s počiatkom replikácie ori3610. 

 
 

Následne sme sa pokúsili bližšie lokalizovať sekvenciu, ktorú proteín IHF pri väzbe 

rozpoznáva. Zvolili sme stratégiu postupného skracovania fragmentu počiatku replikácie, 

vychádzajúc z poznatkov, že v E.coli sa IHF väzobné miesto nachádza medzi DnaA boxami. 

Pomocou navrhnutých primerov sme amplifikovali rôzne dlhé fragmenty počiatku replikácie 

ori 3610 (Obr. 4). 
 

 
 

Obr. 4. Schématické znázornenie pripravených skrátených verzií počiatku replikácie ori 3610. 
Predpokladané DnaA väzobné boxy sú vyznačené červenými poliami. 

 
 

Skrátené verzie počiatku replikácie ori 3610 sme využili na väzbovú analýzu s IHF 

proteínom. IHF proteín sa viazal na fragmenty F1 a F2, ale nevykazoval schopnosť 

interagovať s fragmentom F3 (Obr. 5). 

 

 
 
 

Obr. 5. Väzbová analýza IHF proteínu (IHFα+ IHFβ ,1:1) so skrátenými verziami počiatku replikácie ori 
3610; a) fragment F1, b) fragment F2, c) fragment F3; 1. dráha – DNA bez proteínu, 2.-4. dráha – DNA v 

prítomnosti 3 μg, 6 μg, 9 μg proteínu. 
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Z výsledkov sme usúdili, že väzbové miesto pre IHF proteín by sa malo nachádzať v 

oblasti medzi DnaA boxmi R1 a R3. Navrhli sme preto ďalšie primery, ktoré ohraničujú 

oblasť medzi boxmi R1 a R2 a primery ohraničujúce oblasť medzi boxmi R2 a R3, čím sme 

vytvorili deléciu ohraničenej oblasti. PCR amplifikované fragmenty sme opäť využili na 

väzbovú analýzu s IHF proteínom (Obr. 6). 
 
 

 
 

Obr. 6. Väzbová analýza IHF proteínu (IHFα+ IHFβ ,1:1) s delečnými verziami počiatku replikácie ori 
3610; a) delécia R2-R3, b) delécia R1-R2 

1. dráha – DNA bez proteínu, 2.-4. dráha – DNA v prítomnosti 3 μg, 6 μg, 9 μg proteínu. 
 
 

Zo získaných výsledkov vyplynulo, že väzbové miesto pre IHF proteín by sa malo 

nachádzať medzi boxmi R1 a R2. PCR amplifikovanú oblasť počiatku replikácie použijeme 

na S1 mapping, ktorý nám v kombinácii s fragmentovou analýzou a Sangerovým 

sekvenovaním umožní identifikovať presnú sekvenciu, ktorú IHF proteín rozpoznáva v mieste 

počiatku replikácie. 
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Abstract 

Enteroviruses  are  among  the  most  common  viruses  infecting  humans  and  have  wide  geographic 
distribution. Coxsackie viruses B (CVB) belong to the genus Enterovirus and over the last decades have been 
recognized to be associated with diseases of multiple organs including the heart, acinar and islet pancreas, liver, 
skeletal muscle and central nervous system. The natural hosts for enterovirus infections are humans, mouse 
models have been established to study the pathogenesis of CVB. In the present study, CD-1 outbred mice were 
orally infected with coxsackievirus B4-E2. Immunohistochemical methods were applied to confirm infectious 
agent, specifically for VP1 capsid protein, in pancreatic tissue of infected and mock infected mice. 

 
 
Keywords: Coxsackievirus B4-E2; capsid protein VP1; immunohistochemistry; antibody 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Immunohistochemistry is a key tool for analyzing target molecules localized within 

tissues, and is used routinely for almost every aspect of modern biomedical research [1]. 

Monoclonal and polyclonal antibodies help to localize and visualize corresponding antigens in 

sections of tissues therefore allowing visualization of histopathological changes as well as 

subsequent detection of infectious agent [2]. Immunohistochemical techniques have been 

applied for localization of the enterovirus markers mainly the (capsid) viral protein 1 (VP1). 

Enteroviruses are one of the most common and important pathogens of humans with 

worldwide distribution. They are associated with a wide spectrum of human illnesses ranging 

from subclinical infections to rapidly fatal diseases and have been implicated in chronic 

diseases of the heart and pancreas [3]. The aim of the work was to determine the suitable 

concentration of primary antibody for detection of VP1 and to study the immunopathology of 

the mouse pancreatic tissue. 
 
 
Materials and methods 

 

CD-1 outbred mice were infected with coxsackievirus B4-E2 by oral route. Pancreas 

tissues of mice were fixed in 4% formal saline, embedded in paraffin wax and 4-7µm sections 

were prepared for immunohistochemical analysis. Detection of VP1 in pancreas samples 

taken at day 5 post infection was done using labeled streptavidin-biotin (LSAB) method 

68 



(ARKTM (Animal Research Kit), Peroxidase (DAKO)) and monoclonal mouse anti- 

enterovirus antibody (clone 5-D8/1, DAKO). Different dilutions of the primary antibody 

(1:150, 1:250 and 1:300) were investigated. 
 
 

Results and discussion 
 

Standardization of the used procedures showed, that 1:250 was the best and the most 

suitable dilution of primary antibody for localization of VP1. In our study enteroviral VP1 

was found in endocrine and exocrine pancreas mainly in the pancreatic acinar cells and also in 

the peripancreatic fat tissue. The pancreatic tissue showed severe inflammation (pancreatitis) 

and necrosis of the acinar tissue. VP1 positivity was seen as brown granular staining against 

blue background (Figure A, C, E). Among the control pancreatic sections, VP1 

immunoreactivity was absent (Figure B, D, F). 
 
 

Tab. 1. Immunohistochemical staining for VP1 protein. 
27B* – pancreatic tissue of virus-infected mouse, 6Bc** – pancreatic tissue of mock-infected mouse. 

 
VP1 (capsid protein) 

Primary antibody: Monoclonal Mouse Anti-Enterovirus (clone 5-D8/1; DAKO) 

Combined with secondary antibody 

Secondary antibody- 
staining system 

Concentration of 
primary antibody 

Remarks Results-outcome 

 
 

ARKTM
 

(Animal research kit), 
Peroxidase (DAKO) 

1:150 27B* Standard protocol Positive 

1:150 6Bc** Standard protocol Negative 

1:250 27B Standard protocol Positive 

1:250 6Bc Standard protocol Negative 

1:300 27B Standard protocol Positive 

1:300 6Bc Standard protocol Negative 
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Fig. 1. Immunohistochemical analysis of VP1 in pancreatic tissue. 
 

A. Pancreas section from mouse infected orally with CVB4-E2, collected at day 5 p.i., dilution of primary 
antibody 1:150, magnification 200x 

B. Pancreas section from mock-infected control mouse collected at day 5 p.i., dilution of primary antibody 
1:150, magnification 200x 

C. Pancreas section from mouse infected orally with CVB4-E2, collected at day 5 p.i., dilution of primary 
antibody 1:250, magnification 400x 

D. Pancreas section from mock-infected control mouse collected at day 5 p.i., dilution of primary antibody 
1:250, magnification 400x 
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Fig. 1. Immunohistochemical analysis of VP1 in pancreatic tissue. 
E. Pancreas section from mouse infected orally with CVB4-E2, collected at day 5 p.i., dilution of primary 

antibody 1:300, magnification 400x 
F. Pancreas section from mock-infected control mouse collected at day 5 p.i., dilution of primary antibody 1:300, 

magnification 200x 
 
 
Conclusion 

 

VP1 protein, which is highly expressed under acute enteroviral infection and 

diminishes in persistent infection, was monitored in pancreas collected from experimentally 

infected offspring of CD1-outbred mice on day 5 p.i. VP1 positivity was confirmed at all 

concentrations of primary antibody, but the most suitable dilutions was 1:250. 

Immunohistochemical staining reveals that the enteroviral capsid protein VP1 is present in 

high frequency in pancreatic tissue of mice infected with diabetogenic strain E2 of CVB4. 
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Abstract 

 
Microevolutionary and taxonomic studies of annual members of the genus Alyssum L. (Brassicaceae) 
Genus Alyssum, after last taxonomic revision, consists of 114 species which are divided in two 

phylogenetic branches. In our ongoing studies, we are focusing on the evolution and the origin of the alleged 
allopolyploid annual species A. siculum, as well as the phylogenetic relationships between other European 
annual species of genus Alyssum. Our goal is to describe morphological, karyological and genetic variability of 
these taxa. After identification of evolutionary processes we want to revise the traditional taxonomic concept. 
We are using the combination of flow cytometry, chromosome counting, molecular systematics and multivariate 
morphometrics. We are presenting the current state of our research, the first insight into the phylogenetic 
relationships  of  selected  population  samples  using  ITS  sequences  and  ploidy  level  variation  of  collected 
population samples. 
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Úvod a formulácia cieľa 

 

Rod Alyssum L. je najväčším rodom tribusu Alysseae [1]. Pôvodné rodové koncepty 

tohto tribusu boli založené na morfologických a karyologických štúdiách. Molekulárne 

metódy, využité pri fylogenetických štúdiách zástupcov tribusu Alysseae, ukázali, že takéto 

pozorovania neodrážajú skutočné fylogenetické vzťahy. 

Rod Alyssum pôvodne pozostával zo šiestich sekcií: Alyssum L. sect. Alyssum, A. sect. 

Gamosepalum (Hausskn.) T.R.Dudley, A. sect. Meniocus (Desv.) Hook.f., A. sect. Odontarrhena 

(C.A.Mey.) W.D.J.Koch, A. sect. Psilonema (C.A.Mey.) Hook.f., A. sect.  Ptilotrichum 

(C.A.Mey.) Hook.f. [2], ktoré však podľa doterajších analýz ITS regiónov a cpDNA, 

samostatne nepredstavujú monofyletické skupiny [3 - 4]. Podľa najnovšej taxonomickej 

revízie tribusu Alysseae sa v rode Alyssum v súčasnosti dajú rozoznať dve fylogenetické 

vetvy: 1) väčšina trvácich druhov zo sekcie Alyssum a takmer všetky jednoročné druhy zo 

sekcií A. sect. Alyssum a A. sect. Psilonema a 2) všetky trváce druhy zo sekcie A. sect. 

Gamosepalum a niekoľko trvácich druhov zo sekcie Alyssum [1, 3]. Fylogenetické a evolučné 

vzťahy medzi jednoročnými zástupcami rodu Alyssum sú však doteraz málo preskúmané. 

Naopak o trvácich druhoch rodu Alyssum je známeho už mnoho. Štúdie o polyploidnom 

druhovom komplexe Alyssum montanum-A. repens [5 - 11] sú dobrým príkladom pre 

ilustráciu   ako   zásadne   sa   môžu   líšiť   tradičné   taxonomické   koncepty   založené   na 
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morfologických pozorovaniach od poznatkov získaných kombináciou molekulárnych metód, 

morfometrických metód a prietokovej cytometrie. Odhalenie výskytu polyploidie a 

komplikovaných paternov variability viedlo k revízii taxonomického konceptu pre tieto 

taxóny. Podobné zmeny môžeme čakať aj u nami študovaných jednoročných druhov rodu 

Alyssum. 

Jednoročné druhy Alyssum tvoria spoločnú fylogenetickú vetvu spolu s komplexom A. 

montanum-A. repens. V súčasnosti rozoznávané jednoročné druhy rodu Alyssum sú na rozdiel od 

väčšiny trvácich druhov dobre morfologicky rozlíšiteľné podľa prítomnosti/neprítomnosti a typu 

ochlpenia šešuliek, trvácnosti kalicha a ďalších znakov [4]. Celosvetovo rozoznávame 27 

jednoročných druhov rodu Alyssum, z toho 17 druhov sa vyskytuje na území Európy (1, 12 - 

15) na stepných, skalnatých a piesočnatých miestach a to od hladiny mora až po subalpínske 

pásmo. Tieto druhy sú najbohatšie zastúpené v južných častiach Európy, kde sa nachádzajú 

dôležité refúgiá a centrá diverzity európskej flóry [16]. Pri mnohých druhoch je známy 

sekundárny výskyt na iných kontinentoch. [17 - 20]. Doteraz niekoľko publikovaných údajov 

poukazuje na existenciu viacerých cytotypov, od diploidov až po hexaploidy [1]. 

Jedným z cieľov našej prebiehajúcej štúdie zahŕňajúcej jednoročné druhy rodu 

Alyssum, je odhalenie pôvodu jednoročného grécko-sicílskeho druhu Alyssum siculum Jord. 

Tradičnou predstavou (Persson (1971) v [14]) o pôvode tohto hexaploidného druhu je, že ako 

alopolyploid vznikol hybridizáciou medzi tetraploidným druhom A. alyssoides (L.). (2n=32) 

a diploidným druhom A. minus (L.) Rothm (2n=16). Molekulárne dáta získané analýzou 

sekvencií cpDNA a nDNA v štúdii od Rešetník a kol. síce naznačujú blízky vzťah medzi A. 

siculum a druhom A. alyssoides, ktorý by mohol byť jeho maternálnym rodičom, ale zároveň 

nevylučujú, že A. siculum mohol vzniknúť z A. alyssoides ako autopolyploid bez účasti ďalšieho 

taxónu [4]. Pre objasnenie pôvodu A. siculum bude preto potrebné preskúmať fylogenetické a 

taxonomické vzťahy tohto druhu aj k ostatným európskym jednoročným druhom rodu 

Alyssum. Ďalším cieľom bude snaha identifikovať hlavné procesy, ktoré viedli k diverzifikácií 

a speciácii týchto jednoročných druhov Alyssum a ustanoviť také taxonomické koncepty 

študovaných taxónov, ktoré odrážajú ich skutočné fylogenetické vzťahy a variabilitu, a poskytnúť 

tak východiskové dáta pre efektívnu ochranu ich diverzity. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Rastlinný materiál použitý v našich štúdiách zbierame sami. Každý druh je zastúpený 

niekoľkými populačnými vzorkami, ktoré reprezentatívne pokrývajú, v našom prípade, najmä 

európsku  časť  ich  areálu  s  dôrazom  na  populácie  z  typových  lokalít.  Populačná  vzorka 
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obvykle pozostáva z 20-30 jedincov. Jednotlivé jedince sú uskladnené ako herbárový doklad. 

Z desiatich herbarizovaných jedincov sa zároveň odoberá materiál, ktorý je konzervovaný v 

silikagéli a slúži na analýzy ploidnej úrovne prietokovou cytometriou a na molekulárne 

analýzy. Nazbierané semená jednoročných druhov niekedy využívame na dodatočné 

dopestovanie materiálu pre zistenie počtu chromozómov alebo pre potreby molekulárnych 

analýz a prietokovej cytometrie. Výsledky prezentované v tomto príspevku sú založené na 

populačných zberoch z rokov 2007 – 2016. Na odhad ploidnej úrovne rastlín využívame 

prietokovú cytometriu. Vzorky rastlín zo silikagélu [21 - 22] alebo z čerstvého dopestovaného 

materiálu zo semien so známymi počtami chromozómov sú analyzované súčasne so 

štandardom, pričom sa zaznamenajú pomery hodnôt ich G1 vrcholov. Ako štandard 

používame Solanum lycopersicum L. cv. "Stupické polní rané" (2C = 1.96 pg; [23]). V 

prípadoch keď dochádza k prekryvu vrcholov štandardu s vrcholmi vzoriek, využívame ako 

sekundárny štandard Bellis perennis L. (2C = 3.38 pg, [24]). Obsah DNA Bellis je 

kalibrovaný oproti Solanum  na  základe  priemeru  troch  opakovaných  analýz  vykonaných 

v rôznych dňoch. Ploidné úrovne analyzovaných rastlín, ktorých chromozomálny počet 

nepoznáme, sú vyhodnocované na základe porovnania polohy ich vrcholov s vrcholom 

štandardu. Tieto analýzy sú vykonávané pomocou prietokového cytometra Partec Cyflow 

ML, ktorý je vybavený ortuťovou lampou HBO-100 (Partec GmbH, Münster, Nemecko). 

Silikagélový materiál rastlín je farbený fluorochrómom DAPI (4',6-diamidino-2-fenylindol), 

ktorý sa špecificky viaže k AT nukleotidom v jadre a vyhodnocuje na základe fluorescenčnej 

intenzity týchto ofarbených jadier. Histogramy prietokovej cytometrie vyhodnotíme pomocou 

softvéru Partec FloMax (v. 2.7d; Partec GmbH). Spoľahlivosť merania vyhodnocujeme na 

základe hodnoty koeficientu variancie (CV) vrcholov štandardu aj meranej vzorky. V prípade 

práce s materiálom sušeným v silikagéli akceptujeme výsledné merania s hodnotou CV pod 

5% [7]. 

Na analýzu ITS sme použili DNA z rastlinného materiálu vyizolovaného pomocou 

DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Nemecko), DNeasy 96 Plant Kit (Qiagen, Nemecko) a 

MagJet Plant Genomic DNA Kit (Thermo Fisher Scientific, USA) podľa priložených 

protokolov. Na amplifikáciu regiónu ITS1-5,8S-ITS2 pomocou PCR sme použili primery 

ITS4 a ITS5 [25]. PCR reakčná zmes na jednu vzorku, bola navrhnutá na finálny objem 20 μl. 

Obsahovala 0,57 U Pfu DNA polymerázy (Thermo Fisher Scientific, USA), 0,2 μM primerov 

ITS4 a ITS5, 0,2 mM dNTP mix, 1x Pfu reakčný tlmivý roztok, DMSO (finálna koncentrácia 

5%). Reakcia prebiehala pri štandardných podmienkach v termocykléri Mastercycler Pro S 

(Eppendorf AG, Nemecko): 3 minúty iniciačná teplota 94 ˚C, 30 cyklov (denaturačná teplota 
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94 ˚C po dobu 30 sekúnd, anelačná teplota 47 ˚C na 30 sekúnd a elongačná teplota 72 ˚C v 

trvaní 2 minúty), záverečná elongácia pri teplote 72 ˚C v trvala 7 minút. Amplifikované PCR 

produkty sme purifikovali NucleoSpin Gel and PCR Clean-up kitom (Macherey-Nagel, 

Nemecko) podľa priloženého protokolu. PCR produkty diploidných vzoriek sme odoslali 

sekvenačnému centru GATC Biotech AG (Nemecko). V prípade PCR produktov 

polyploidných vzoriek alebo za prítomnosti heterozygótneho stavu ITS regiónu, sme využili 

klonovanie PCR produktov pomocou komerčného kitu CloneJET PCR Cloning Kit (Thermo 

Fisher Scientific, USA) na separáciu jednotlivých variantov. Tento kit obsahuje 

pJET1.2/blunt klonovací vektor. 

Ligačná zmes s finálnym objemom 5 μl obsahovala 1,25 U T4 DNA ligázy, 12,5 ng 

pJET vektora, 1x reakčný tlmivý roztok, 30 ng purifikovaného PCR produktu a ultračistú 

vodu na doplnenie objemu. Ligácia prebiehala 5 minút na ľade. Podmienky následnej 

transformácie kompetentných bakteriálnych buniek s vektorom obsahujúcim inzert boli 

upravené nasledovne: 12,5 μl kompetentných buniek JM 109 E. coli sme s ligačnou zmesou 

inkubovali 20 minút na ľade, 50 sekúnd pri 42 °C a znova 2 minúty na ľade. Nakoniec sme do 

transformačnej zmesi pridali 140 μl SOC média a inkubovali 1,5 hodiny pri 37 ˚C. Bunky sme 

inokulovali na LB médium s ampicilínom (0,1 mg/ml) a nechali rásť cez noc pri 37 ˚C. Ďalší 

deň sme pripravili reakčnú zmes pre PCR: 0,65 U Dream Taq DNA polymeráza (Thermo 

Fisher Scientific, USA), 0,2 μM primerov pJET F a pJET R, 0,2 mM dNTP mix, 1x Dream 

Taq reakčný tlmivý roztok, ultračistá voda doplnená do finálneho objemu 13 μl. Do zmesi 

sme následne pridali a rozsuspendovali samostatné bakteriálne kolónie obsahujúce želaný 

vektor. PCR program mal nastavené tieto podmienky: iniciačná teplota 95 ˚C na 3 minúty, 34 

cyklov (denaturačná teplota 95 ˚C po dobu 30 sekúnd, anelačná teplota 50 ˚C na 30 sekúnd a 

elongačná teplota 72 ˚C v trvaní 2 minúty), záverečná elongácia pri teplote 72 ˚C trvala 10 

minút. Prítomnosť žiadaných PCR produktov sme otestovali na 1% agarózovom géli ako už 

bolo uvedené vyššie. 

Pred sekvenovaním sme PCR produkty purifikovali enzymaticky pomocou PCR 

Product Clean-Up Prior to Sequencing (Thermo Fisher Scientific, USA). PCR produkty sme 

odoslali sekvenačnému centru GATC Biotech AG (Nemecko). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V súčasnosti máme k dispozícii materiál 193 jednoročných druhov rodu Alyssum. 

Naše populačné zbery pokrývajú územie Európy. Pri zbere materiálu je dôraz kladený najmä 

na  typové  lokality  najdôležitejších  taxónov.  Stanovili  sme  relatívny  obsah  DNA  v  134 
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populáciách (648 jedincov) pre 11 druhov rodu Alyssum. Medzi meranými vzorkami sme 

identifikovali diploidné, tetraploidné a hexaploidné populácie. Vo fylogenetickej práci 

Rešetnik [4] spomínanej vyššie, sú síce jednoročné druhy rodu Alyssum analyzované aj 

pomocou sekvencií ITS, ale bez zmienky o variabilite alel v rámci jedinca. Preto sme využili 

aj metódu klonovania sekvencií pri ITS. Predbežne sme zistili, že hexaploidné druhy A. 

siculum a A. granatense sú od seba zreteľne geneticky odlišné. Alely niektorých jedincov A. 

siculum sa nachádzali veľmi blízko tetraploidných A. alyssoides, čo ukazuje na ich užší 

evolučný vzťah. Ako ďalšiu molekulárnu analýzu plánujeme využiť metódu Hyb-Seq, 

využívajúcu genome skimming s cieleným obohatením o jedno- a nízkokópiové gény [26]. 
 
 

 
 

Obr. 1. Populácie jednoročných druhov rodu Alyssum použitých na analýzu ITS 
Jednotlivé jednoročné druhy sú odlíšené farebne: sekvencie A. siculum (oranžová farba), A. granatense (zelená 

farba), A. alyssoides (fialová farba), A. simplex (dva typy bledo modrej farby), A. minutum (fialovoružová farba). 
 
 

Záver   
V tomto príspevku je predstavený náčrt štúdie v rode Alyssum, ktorá je súčasťou 

 

prebiehajúcej dizertačnej práce. Prezentujeme prehľad nazbieraných populačných vzoriek 

jednoročných druhov Alyssum z územia Európy a severnej Afriky, taktiež výsledky analýz 

ploidnej úrovne metódou prietokovej cytometrie a predbežné výsledky ITS analýz. V ďalších 

vegetačných sezónach bude potrebné dozbierať materiál druhu A. siculum zo Sicílie a 

Peloponézskeho polostrova. 
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Abstract 

Orchids as subject of outdoor excursion for students of primary school 
Orchids are the most beautiful plants which can be seen mostly in tropical woods. We can also enjoy 

seen them in Slovakian country side. As they are law protected plants. They grow across the country side from 
lowlands to the highlands. Most people are not aware that orchids grow in Slovakian country side. This 
knowledge is important as a habitat where Orchids grow, needs to be protected. It is important to bring this 
information to educational system and wider population. The main reason for our botanical excursion was to 
bring this knowledge to students. Students were taken from class to country side where they were and shown 
those significant variety of plants in natural habitat. Interactive education is more sufficient for deeper findings. 
Students can see in real what they have learned at school and their knowledge deepened by this experience. 
Excursion is good example of interactive education that shown students reality of what they have learned at 
school. 

 
 
Key words: excursion, botanical excursion in educational system, orchids, field trip. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Krytosemenné rastliny predstavujú zástupcov, ktorých semená sú ukryté v plodoch. 

Túto taxonomickú skupinu delíme do dvoch tried v závislosti od počtu klíčnych listov na 

jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové. 

Jednou z mladších čeľadí jednoklíčnolistových rastlín je čeľaď Orchidaceae 

(vstavačovité). Tie osídľujú najrozmanitejšie stanovištia od nížin až po vysokohorské oblasti 

cez mokrade, otvorené slnečné stráne, lesy až po vysokohorské alpínske hole [1]. Exotické 

druhy týchto rastlín nájdeme rásť medzi konármi stromov tropických pralesov, no poznáme 

taktiež európske druhy rastlín čeľade vstavačovitých, ktoré sú terestrické (vyrastajú zo zeme) 

a predstavujú jednu z najpočetnejších čeľadí krytosemenných rastlín. Slovenské druhy 

orchideí sa vyznačujú veľkou rozmanitosťou, ktorá je spôsobená rôznymi formami výživy 

a rozdielnym spôsobom života [2]. Dôležitým aspektom je taktiež ich vzácnosť, pretože sa 

vyznačujú neobyčajným vzhľadom, ekológiou a viazanosťou na iné organizmy. Všetky 

druhy slovenských orchideí patria medzi zákonom chránené druhy rastlín a na všetky druhy 

sa vzťahuje aj Konvencia o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi (CITES) uzavretá 

v roku 1973, ktorá ich chráni pred ilegálnym obchodom [3, 4]. Poznatky o danej čeľadi sa 

v učebniciach biológie nachádzajú len veľmi okrajovo v rámci učiva o jednoklíčnolistových 
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rastlinách. Aj tieto fakty nás inšpirovali k vytvoreniu návrhu botanickej exkurzie pre žiakov 

druhého  stupňa  základnej   školy  a následne   k  jej  realizácii.  Cieľom  bolo  navrhnúť 

a zrealizovať exkurziu pre žiakov ZŠ k téme jednoklíčnolistových rastlín, konkrétne 

vstavačovitých rastlín na Slovensku vzhľadom na ich ohrozenosť a potrebu chrániť územia, 

na ktorých rastú. 

Exkurzia predstavuje organizačnú formu vyučovania, počas ktorej sa žiaci naučia 

poznávať predmety a javy v prostredí, v ktorom žijú, prípadne v bližšom okolí. Umožňuje 

pozorovanie a poznávanie systémov a javov, ktoré je dôležité pre vytvorenie správnych 

predstáv už získaných vedomostí v škole. Tie potom žiaci dokážu lepšie a ľahšie spájať 

s vedomosťami získanými v škole a získať tak prepojenosť pojmov so skúsenosťami z praxe. 

Počas exkurzie je potrebné dbať na správne vysvetlenia, viesť pozornosť žiakov k podstate 

pozorovaných javov a predmetov a tiež dbať na bezpečnosť žiakov a zodpovedné správanie 

sa v prírodnom prostredí [5, 6, 7]. Žiaci by mali dopredu vedieť, aký je cieľ exkurzie a mali 

by byť na samotný priebeh exkurzie dopredu pripravení. Netradičné formy vyučovania 

taktiež zlepšujú vzťah k prírode, vedú k jej ochrane a zabezpečujú poznávanie práce v teréne 

[5, 7]. Na vytvorenie návrhu a uskutočnenie kvalitnej exkurzie je veľmi dôležitá jej príprava, 

príprava učiteľa a príprava žiakov. Ďalším dôležitým aspektom je výber miesta, kde sa daná 

exkurzia zrealizuje a s akým cieľom. Práve prírodovedné predmety sú veľmi vhodné na 

realizáciu  exkurzie.   Nami   uskutočnenú   exkurziu   môžeme   zaradiť   medzi   tematické 

v prírodnom prostredí. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Z výskumných metód boli použité najmä pozorovanie žiakov v teréne, analýza 

vyplnených pracovných listov, dotazníka a písomných prác žiakov. Pracovný list 

predstavoval vyučovací prostriedok, pozostával z dvoch častí. Prvá časť bola určená na 

hodinu biológie, ktorá sa uskutočnila v triede, pričom mala žiakom slúžiť aj počas prípravy 

na terénnu časť výskumu. Druhú časť pracovného listu žiaci vypĺňali počas terénnej časti 

výskumu na základe vlastného pozorovania. Z vyučovacích metód boli použité informatívno 

– receptívne  metódy,   a   to   najmä   pozorovanie   a opis.   Taktiež   bol   použitý  výklad 

s demonštráciou, predovšetkým počas teoretickej hodiny biológie, na ktorej sme žiakov 

bližšie oboznámili s problematikou vstavačovitých rastlín na Slovensku [8]. Dva dni po 

realizácii výskumu žiaci vypĺňali pripravený dotazník, ktorého cieľom bolo získať ich 

pohľad na priebeh exkurzie, jej cieľ a získané vedomosti počas exkurzie. Zadanou domácou 

úlohou na konci terénnej časti výskumu bolo napísať krátku esej alebo rozprávanie, ktoré 
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mali žiaci do týždňa odovzdať pani učiteľke biológie. Vo svojich prácach sa mali v krátkosti 

vyjadriť k priebehu, cieľu a postojom k danej biologickej exkurzii. Priblížime riešenie 

položiek, ktoré boli podobné a použité v pracovnom liste a dotazníku. Čím sme zabezpečili 

zistenie vieru hodnosti, trvácnosti výpovedi a bolo poukázané na platnosť zákona prvotnosti 

a novosti. Celkovo tvorilo pracovný list osem položiek, v ktorých boli použité rôzne typy 

otázok. Kombinovali sme otázky s výberom odpovede, priraďovacích otázok, dopĺňať 

správne pojmy v texte, s uzavretými a voľnými otázkami. Pracovný list bol vytvorený tak, 

aby bol pomocným prvkom pre žiakov počas teoretickej ako aj terénnej časti exkurzie. 

Dotazník tvorilo štrnásť položiek, ktoré boli postupne zoradené od otázok s výberom 

odpovede, cez uzavretú dychotomickú otázku, otázku s výberom odpovede z viacerých 

možností po otvorené otázky. 

Z každého výskumného nástroja boli vybrané 3 otázky, ktoré neboli položené úplne 

rovnako, no  mali  za  cieľ  upozorniť  na  rovnakú  skutočnosť.  Sledovali  sme  upevnenie 

a osvojenie rovnakého poznatku. Prvá otázka sa vzťahovala na stavbu rastlinného tela 

slovenských orchideí. Druhá otázka sa vzťahovala na miesto konania exkurzie, teda biotop, 

na ktorom dané druhy rastlín nájdeme rásť. Poslednou položkou bola úloha na zapamätanie si 

názvu orchidey, ktorú sme v teréne pozorovali. Výsledky sme analyzovali z oboch 

výskumných nástrojov samostatne a následne sme priniesli ich porovnanie. 

Výskumnú vzorku tvorilo 14 žiakov 9. ročníka Základnej školy s materskou školou 

Lysá pod Makytou. Miestom exkurzie bola lúka vzdialená asi 1,5 km od budovy školy 

v katastri obce Lysá pod Makytou, okres Púchov [8]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Tému vstavačovitých rastlín môžeme zaradiť do učiva biológie pre 9. ročník 

základných škôl, prípadne do učiva 2. ročníka gymnázií. V rámci stredoškolského učiva by 

sme mohli uvedenú tému začleniť do učiva o jednoklíčnolistových rastlinách, v rámci učiva 

základnej školy by bolo možné zakomponovať problematiku vstavačovitých rastlín do témy 

Životné  prostredie   organizmov   a človeka,   k učivu   Starostlivosť   o prírodné   prostredie 

a životné prostredie [9]. Práve starostlivosť o životné prostredie úzko súvisí s ochranou 

biotopov, na ktorých rastú aj druhy slovenských orchideí a treba ich chrániť, aby sa dokázalo 

predísť vyhynutiu týchto rastlín. Jednou z možností, ako žiakom priblížiť problematiku tejto 

témy, je aj realizácia exkurzie do prírodného prostredia. V rámci nášho výskumu mali žiaci 

9. ročníka možnosť bezprostredne pozorovať zástupcu čeľade vstavačovitých rastlín na 

vlastné oči. Mohli presne vidieť biotop, v ktorom rastie, pozorovať spoločenstvo rastlín, 
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prípadne iných organizmov, ktoré sa podieľajú na zložke biotopu, kde slovenské druhy 

orchideí rastú. Aj tieto informácie prispievajú k poznaniu žiakov a dokážeme u väčšiny 

žiakov zabezpečiť povedomie o týchto zákonom chránených rastlinách. Všetky získané 

informácie a poznatky žiakov z pracovných listov, dotazníku a písomných prác sme 

podrobne analyzovali. 

V obrázku číslo 1 sme zobrazili úspešnosť riešenia podobných otázok v pracovnom 

liste a dotazníku. Ktorá bola rôzna a vzhľadom na počet zúčastnených žiakov na danej 

botanickej exkurzii nemôžeme s určitosťou povedať, či si žiaci pojmy osvojili a utvrdili. 

Avšak žiaci, ktorí boli aktívni počas teoretickej hodiny a pripravili sa na exkurziu, vedeli 

vypracovať otázky týkajúce sa problematiky vstavačovitých rastlín v dotazníku lepšie ako iní 

žiaci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Porovnanie počtu správnych odpovedí podobných otázok v pracovnom liste a dotazníku. 
PL = pracovný list D = dotazník 

Porovnanie č.1 : V pracovnom liste vyplnilo túto otázku správne 13 žiakov, V dotazníku len 6 žiakov. 
Porovnanie č. 2: V pracovnom liste vyplnili túto otázku správne 2 žiaci, sedem žiakov danú otázku zodpovedalo 

nesprávne a zvyšný žiaci na otázku vôbec neodpovedali. V dotazníku správne odpovedali taktiež len dvaja   
žiaci, štyria žiaci uviedli nesprávnu odpoveď a ostatní žiaci neuviedli žiadnu odpoveď. Otázka bola zameraná 

na názov zástupcu orchideí, ktorého žiaci videli počas exkurzie a žiakom robil problém si daný názov 
zapamätať. 

Porovnanie č. 3: V pracovnom liste vyplnili túto otázku správne 4 žiaci a v dotazníku len 3 žiaci. Ostatní žiaci 
dané otázky zodpovedali nesprávne. Za nesprávne odpovede sme považovali tie, ktoré neobsahovali všetky 

správne vybrané odpovede. 
 
 

Doplňujúcim výskumným nástrojom boli žiacke písomné práce, v ktorých mali 

vyjadriť vlastný názor na cieľ a priebeh exkurzie, prípadne pozitíva a negatíva. Práce sme 

hodnotili z kvalitatívneho hľadiska podľa obsahu. Zaznamenávali sme formát, žáner, rozsah, 
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počet slov, dĺžku viet, výber slov, počet odborných slov, opakujúce sa slová vo všetkých 

prácach a iné. Kresba sa vyskytla len v jednej práci. Bola farebná a zobrazovala stavbu 

pozorovaného druhu orchidey. So skutočnosťou sa zhodovala len veľmi málo. V žiackych 

prácach sme si všímali aj výber a použitie prírodovedných a odborných pojmov, kde 

najčastejšie sa vyskytovali pojmy: vstavač mužský, čeľaď vstavačovité, zákonom chránený 

druh, Orchis mascula. Dĺžka viet vo všetkých žiackych prácach bola primeraná, výber slov 

sa zhodoval s vedomostnou úrovňou žiakov. Priebeh a cieľ exkurzie boli opísané takmer vo 

všetkých prácach žiakov, kde sa žiaci zameriavali najmä na chronologický priebeh exkurzie. 

V niektorých prácach bol k priebehu exkurzie stručne uvedený aj popis rastliny, ktorú sme 

v teréne pozorovali a taktiež prostredie, v ktorom sme sa nachádzali. Zo záverov žiakov však 

môžeme prezentovať ich pozitívny postoj k realizácii exkurzie a teda návštevy prírodného 

prostredia. Žiaci sa vyjadrovali k priebehu exkurzie veľmi pozitívne a takto prežitú 

vyučovaciu hodinu hodnotili ako „príjemne strávenú hodinu biológie”. Aj vďaka týmto 

vyjadreniam môžeme povedať, že žiaci majú radi aj iné formy vyučovania ako klasickú 

vyučovaciu hodinu a vedia sa im prispôsobiť. 
 
 

Záver   
Zrealizovaním botanickej exkurzie so žiakmi 9. ročníka základnej školy, 

 

vypracovaním pracovných listov a dotazníkov počas a po exkurzii sme poukázali na 

vhodnosť tejto formy výučby. Žiaci by si vedeli predstaviť takto strávenú hodinu biológie aj 

častejšie. Radi získavajú nové poznatky aj mimo budovy školy, pričom im je umožnené 

vidieť dané javy, procesy a predmety v reálnom prostredí. 

Žiaci si osvojili prácu v teréne, naučili sa všímať si významné znaky rastlín a popísať 

biotop, v ktorom dané druhy rastlín rastú. Na záver môžeme dodať, že práve pripravením 

a zrealizovaním biologickej exkurzie, ktorej cieľom bolo bližšie popísať a charakterizovať 

čeľaď vstavačovitých rastlín na Slovensku, a zvýšením informovanosti žiakov o ochrane 

rastlín, sme  prispeli  k ich  ochrane.  Po  zrealizovaní  exkurzie  boli  žiaci  oboznámení 

s výskytom zákonom  chránených  rastlín  čeľade  vstavačovitých  na  Slovensku  a taktiež 

v katastri obce. Vďaka tomu predpokladáme, že aj v budúcnosti si budú pamätať zástupcov 

čeľade orchidaceae a budú prispievať k ich ochrane a ochrane prostredia, v ktorom rastú. 

Pretože len tým, že budeme žiakov oboznamovať s poznatkami o zákonom chránených 

rastlinách, viesť ich k ochrane stanovíšť, na ktorých rastú, môžeme predpokladať, že dané 

druhy rastlín nevyhynú. Práve slovenské druhy orchideí patria medzi tie najkrajšie kvitnúce 
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divorastúce rastliny, ktoré by sme mali poznať a chrániť. A tým zachovať tieto druhy rastlín 

aj pre ďalšie generácie. 
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Abstract 

 

Coexpression with chaperones as a strategy for production of soluble proteins in heterologous 
expression 

In this study we used chaperones coexpression as a new strategy in production of enzymes in 
Escherichia coli. We proved chaperones to be helpful in production of mutated thermostabile catalase- 
peroxidase when we increased amount of soluble protein 45 – 90 times. Chaperones did not show any effect on 
production of C-domain of peroxidase 2 from Magnaporthe grisea. In next studies we will focuse on optimizing 
the production of this enzyme and on increasing peroxidase activity in thermostabile catalase-peroxidase using 
new mutations. 

 
 
Keywords: chaperones; coexpression; Eschcerichia coli; catalase-peroxidases 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Bežná, a niekedy aj úspešná stratégia na prevenciu pred agregáciou proteínov je 

koexpresia molekulárnych chaperónov. Je dôležité poznamenať, že faktory skladania, ako sú 

napr. DnaK/ DnaJ/ GrpE, GroEL/ GroES, IbpA/ IbpB, Skp, spúšťací faktor a FkpA, boli 

úspešne použité ako prevencia agregácie cytoplazmatických alebo periplazmatikcých 

proteínov [1, 2, 3, 4, 5]. Niektoré zo chaperónov sú schopné synergizmu pri asistovaní 

skladania proteínov  (DnaK/  DnaJ/  GrpE,  GroEL/  GroES  a ClpB),  a preto  koexpresia 

s kombináciami týchto chaperónov je veľmi prospešná pri produkcii proteínov [6, 7]. 

Katalázy reprezentujú triedu enzýmov, ktoré si našli miesto medzi priemyselne 

významnými biokatalyzátormi vďaka ich katalytickej rýchlosti a vysokej stabilite. Súčasné 

prístupy pomáhajú využívať ich excelentnú katalázovú aktivitu na degradáciu peroxidu 

vodíka, zatiaľ čo ich peroxidázová aktivita otvára nové možnosti ich využitia. Na zvýšenie 

peroxidázovej aktivity boli pripravené mutované formy termostabilnej katalázy-peroxidázy 

AfKatG z Archaeoglobus fulgidus (proteín A) a tiež syntetický gén pre 8x mutovanú C- 

terminálnu doménu peroxidázy z Magnaporthe grisea (proteín B). 
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Cieľom tejto práce bolo zvýšenie solubilnej frakcie produkovaných kataláz-peroxidáz 

v bunkách Escherichia coli. 
 
 

Materiál a metódy 
 

Kmene: Na produkciu enzýmov sme použili rozličné kmene E. coli, pričom na ďalšiu 

prácu sme si zvolili tie, v ktorých heterológna expresia dosahovala najvyššiu úroveň. Pri 

produkcii mutovanej katalázy-peroxidázy (kmeň A) to bol kmeň MC4100 a pri C-terminálnej 

doméne kmeň  (proteín  B)  OverExpressTM  C41  (DE3),  ktorých  genotypy  sú  uvedené 

v Tabuľke 1. 
 
 

Tab. 1. Kmene E. coli použité v práci. 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 
 

MC4100 
F- [araD139]B/r Δ(argF-lac)169* &lambda- e14- flhD5301 
Δ(fruK-yeiR)725 (fruA25)‡ relA1 rpsL150(strR) rbsR22 

Δ(fimB-fimE)632(::IS1) deoC1 

New 
England 
Biolabs 

 
OverExpressTM 

C41 (DE3) 

 
F– ompT gal dcm hsdSB(rB

- mB
-)(DE3) 

 
Lucigen 

 
 

Transformácia a plazmidy: Bunky sme najskôr transformovali plazmidom s génom 

pre proteín záujmu, gén pre proteín A na plazmide pJexpress404 pod indukovateľným T5 

promótorom a gén pre proteín B na plazmide pJK100-MZM pod indukovateľným T7 

promótorom [8]. Následne boli získané rekombinanty transformované plazmidom pGro7TM 

(Takara Bio Inc.), ktorý obsahuje gény pre chaperóny groEL a groES. Takýto dvojplazmidový 

systém by mal zabezpečiť zvýšenie solubilnej frakcie produkovaných proteínov a tiež by mal 

napomôcť správnemu skladaniu proteínov. 
 

Baničková expresia: Na inokuláciu baničkovej expresie sme využili nočné kultúry 

transformovaných kmeňov E. coli pripravených v LB médiu. Do média sme pridali 100 μg/ 

ml ampicilínu a 25 μg/ ml chloramfenikolu na zabezpečenie selekcie, ako aj 1 % glukózu na 

potlačenie bazálnej expresie. Baničková expresia bola vykonávaná v 250 ml 

Erlenmayerových bankách v celkovom objeme LB média 50 ml. Takto pripravené kultúry 

rástli pri 37 °C/ 200 rpm do OD600 = 0,8 – 1,0. Na indukciu bol použitý syntetický induktor 

IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM, v prípade proteínu A sme v čase indukcie ku kmeňu 

pridali aj hemín ako externý zdroj železnaých katiónov. Expresia prebiehala pri 20 °C 16 – 24 

hod. Bunky sme od média oddelili centrifugáciou pri 7690 g/ 30 min/ 4 °C. 
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Oddelenie solubilných od nesolubilných proteínov: Bunky sme sonikovali na 

prístroji Sono puls (Bandelin) 8 min a 15 sek s intervalom ultrazvukových pulzov 15 sek. 

Následne sme bunky centrifugovali 7690 g/ 30 min/ 4 °C, čím sa oddelili nesolubilné proteíny 

v sedimente a solubilné v supernatante. 

SDS-Polyakrylamidové gély (SDS-PAGE): Podľa Laemmli et al. [9]. Použili sme 

veľkostný štandard Novex ® Sharp Pre-Stained Protein Standard (Thermofisher). 

Kvantitatívne vyhodnotenie gélov sme uskutočnili softvérom Gene Tools verzia 4.03.01.0 

(SynGene). 

Stanovenie peroxidázovej aktivity: Peroxidázovú aktivitu sme merali ako nárast 

absorbancie pri 405 nm po dobu 2 min za použitia chromogénneho substrátu ABTS (kyselina 

2,2-azinmo-bis(3-etylbenzotiazolín-6-sulfónová)). Výsledky sme analyzovali pomocou 

softwéru UV Probe Ver 2.42 (Shimadzu). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Proteín A, teda mutovanú termostabilnú katalázu-peroxidázu, sme exprimovali len pri 

zníženej teplote 20 °C, keďže predchádzajúce štúdie (neuvedené v tejto práci) ukázali, že pri 

zníženej expresnej teplote sa tvorí 1 – 2 % solubilného proteínu, pričom pri vyšších teplotách 

sa proteín v bunkách nachádzal len v inklúznych telieskach. Pri koexpresii so chaperónmi sme 

dosiahli 90 – 95 % solubilného proteínu (Obr. 1), čo predstavuje zvýšenie solubility až o 45 – 

90krát. 

Na overenie hypotézy, že so zavedením bodových mutácii zvýšime peroxidázovú 

aktivitu, sme uskutočnili merania aktivity použitím chromogénneho substrátu. Peroxidázová 

aktivita bola 5 - 15 U/ mg proteínu, čo nepredstavuje zvýšenie oproti nemutovanému enzýmu. 

Navyše mutovaný enzým stratil schopnosť termostability, čo predstavuje stratu obrovskej 

výhody nemutovaného proteínu. 
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Obr. 1. SDS-PAGE expresie mutovanej termostabilnej katalázy-peroxidázy v bunkách MC4100 pri 20°C. 

Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 0. hodina expresie; dráha 3: 4. hodina expresie; 
dráha 4: 24. hodina expresie; dráha 5: nesolubilné proteíny; dráha 6: solubilné proteíny. 

 
 

 
 

 
Obr. 2. SDS-PAGE expresie 8xmutovanej C-terminálnej domény peroxidázy 2 z Magnaporthe grisea 

v bunkách OverExpressTM C41 (DE3) pri 20 °C a 28 °C. 
Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 0. hodina expresie pri 20 °C; dráha 3: 1. hodina 

expresie pri 20 °C; dráha 4: 2. hodina expresie pri 20 °C; dráha 5: 3. hodina expresie pri 20 °C; dráha 6: 4. 
hodina expresie pri 20 °C; dráha 7: nesolubilné proteíny získané po expresii pri 20 °C; dráha 8: solubilné 
proteíny získané po expresii pri 20 °C; dráha 9: 0. hodina expresie pri 28 °C; dráha 10: 1. hodina expresie   

pri 28 °C; dráha 11: 2. hodina expresie pri 28 °C; dráha 12: 3. hodina expresie pri 28 °C; dráha 13: 4. hodina 
expresie pri 28 °C; dráha 14: nesolubilné proteíny získané po expresii pri 28 °C; dráha 15: solubilné proteíny 

získané po expresii pri 28 °C. 

87 



Pri koexpresii chaperónov s proteínom B, teda 8x mutovanej C-terminálnej domény 

peroxidázy 2 z Magnaporthe grisea, sme použili dve rozdielne teploty, 20 a 28 °C. Napriek 

tomu sa nám nepodarilo viditeľne zvýšiť hladinu solubilného proteínu B (Obr. 2). Príčinou 

môže byť príliš vysoká miera expresie cieľového proteínu, kedy sú chaperóny v pomere 

k nemu v nedostatku, a preto nedokážu vykonávať svoju funkciu. 

Meranie aktivity proteínu 2 nebolo uskutočnené v dôsledku nedostatku solubilnej vzorky. 
 
 
Záver   

Podarilo  sa  nám  produkovať  mutovanú  termostabilnú  katalázu  v solubilnej  forme 
 

využitím koexpresie so chaperónmi. V ďalších štúdiách bude potrebné navrhnúť a overiť nové 

mutácie na zvýšenie peroxidázovej aktivity. Tiež bude potrebné nájsť iné stratégie na 

produkciu solubilnej 8x mutovanej C-terminálnej domény peroxidázy 2 z Magnaporthe 

grisea. 
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Abstract 

 

Refolding of C-domain of catalase-peroxidase from Magnaporthe grisea in Escherichia coli 
In this work we have developed a protocol for the production and refolding of C-domain of catalase-peroxidase 
from Magnaporthe grisea in Escherichia coli. We optimized expression and solubilization steps to achieve 
maximum amount of soluble and pure protein. Next step of this work will be focused on separating the protein 
from the fusion partner thioredoxin and measuring enzymatic activity. 

 
 
Keywords: catalase-peroxidase; C-domain; Eschcerichia coli; revitalization 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Superrodina kataláz-peroxidáz, nazývaných aj KatG, je známa ako nezvieracia rodina 

alebo superrodina bakteriálnych, fungálnych a rastlinných peroxidáz. Je pravdepodobne 

najhojnejšou líniou hémových peroxidáz v prokaryotických aj eukaryotických bunkách [1, 2]. 

KatG majú zvyčajne dvojakú katalytickú aktivitu a obsahujú dve peroxidáze podobné 

domény, N a C-terminálnu doménu. N-terminálna doména obsahuje hém a je plne funkčná, 

zatiaľ čo C-terminálna doména nemá žiadnu známu katalytickú aktivitu, ale zdá sa, že je 

potrebná pre bifunkčnú aktivitu enzýmu [3]. 

Syntetický peroxidázový gén Mag2c8, s ktorým pracujeme v tejto práci, je 8x 

mutovaná C-terminálna doména katalázy-peroxidázy z Magnaporthe grisea. Tento gén bol 

vytvorený za  účelom  zosilnenia  peroxidázovej  aktivity,  čo  by  poskytlo  výhodu  využitia 

v aplikáciách oproti relatívne veľkému celému enzýmu s nízkou peroxidázovou aktivitou. 

Účinná produkcia by mala teda mnohé výhody v biotechnologickom využití a mohla by 

nahradiť príliš veľké, ale aj drahé, teda menej dostupné enzýmy. 

Cieľom tejto práce bola solubilizácia exprimovanej peroxidázovej domény v E. coli 
 

prostredníctvom močoviny, purifikačných a dialyzačných krokov. 
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Materiál a metódy 
 

V práci sme použili viacero kmeňov E. coli  a po vyhodnotení sme ďalej pracovali 
 

s kmeňom OverExpressTM C41 (DE3), ktorého genotyp je uvedený v (Tab. 1). 
 
 
 

Tab. 1. Kmeň E. coli použitý v práci. 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 
 

OverExpressTM 

C41 (DE3) 

 
F– ompT gal dcm hsdSB(rB

- mB
-)(DE3) 

 
Lucigen 

 
 

Tieto chemicky kompetentné bunky sme transformovali pomocou plazmidu, 

skonštruovaného fúziou plazmidu pJK100-EK [4], ktorý obsahuje tioredoxín a plazmid 

pMZM2cGT801-808, ktorý obsahuje C-terminálnu osemkrát mutovanú doménu katalázy 2 

z Magnaporthe grisea (Obr. 1). Fúzia s tioredoxínom bola využitá za účelom lepšej 

solubilizácie proteínu. 
 

 
 

Obr. 1. Mapa plazmidu pJK100-MZM (SnapGene) 
 

Nočné  kultúry   transformovaného   kmeňa   E.   coli   v LB   (Luria-Bertani)   médiu 

s prídavkom 1 % (w/v) glukózy a 100 μg/ ml ampicilínu slúžili ako inokulá pre baničkovú 

expresiu. Expresia  prebiehala  v 250  ml  Erlenmayerových  bankách  v 50  ml  LB  média 

s prídavkom 0,1 % (w/v) glukózy, inokulovali sme v pomere 1:100. Kultúry sme nechali 

rozrásť do OD600 = 0,8 – 1,0 pri teplote 37 °C. Na indukciu expresie rekombinantných 

proteínov sme použili ako induktor IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM. Po indukcii 

prebiehala  kultivácia  pri  teplote  20  °C  po  dobu  24  hodín.  Po  ukončení  kultivácie  sme 
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bakteriálnu kultúru stočili pri 7690 g po dobu 30 min a získané sedimenty sme uskladnili na - 

20 °C. 

Bunky sme homogenizovali dvomi krokmi: a) v sonikačnom roztoku A (50 mM 

TrisHCl, 0,5 M NaCl s pH=8) a následne b) v sonikačnom roztoku B (50 mM TrisHCl, 0,5 M 

NaCl , 2 M/ 4 M/ 6 M/ 8 M/ 10 M močoviny s pH=8) na lepšiu optimalizáciu solubilizácie. 

Po solubilizácii proteínu nasledovala afinitná chromatografia na HisTrapTM FF kolóne na 

prístroji ÄKTA Avant 25 (GE Healthcare). Pre kompletné odstránenie prebytočných látok 

(močovina, NaCl, TrisHCl, glycerol) sme po afinitnej chromatografii robili 8-krokovú 

dialýzu. 

Na analýzu expresie proteínov sme použili SDS polyakrylamidový gél [5]. Gél sme 

farbili vo farbiacom roztoku Coomassie Brilliant Blue G-250, kým sa nevyfarbili jednotlivé 

zóny proteínov. Kvantitatívna analýza odfoteného gélu bola realizovaná softvérom Gene 

Tools verzia 4.03.01.0 (SynGene). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Expresiu C-terminálnej peroxidázovej domény sme sa snažili najprv optimalizovať 

použitím rôznych teplôt expresie (20 °C, 28 °C, 30 °C), využitím rôznych bakteriálnych 

kmeňov (BL21 (DE3), RV308ai, OverExpressTM C41 (DE3), rôznych koncentrácií induktora 

(1 mM, 0,5 mM, 0,01 mM) a rôznych typov živných pôd (LB, autoindukčné médium, 

chemicky definované médium). Po optimalizácii sme sa rozhodli ďalej pracovať s kmeňom 

E. coli OverExpressTM  C41 (DE3) a expresiu sme vykonávali pri 20°C. Pozorovali sme rast 
 

biomasy pri OD600 (Obr. 2). 
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Obr. 2. Rast biomasy pri expresii v kmeni OverExpressTM C41 (DE3) 

 
Bakteriálny pelet sme po expresii následne homogenizovali v sonikačnom roztoku A. 

Nakoľko sa nám nepodarila solubilná expresia, ako je vidieť na (Obr. 3), rozhodli sme sa pre 

solubilizáciu pomocou rozpúšťania v močovine. 
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Obr. 3. SDS-PAGE expresie katalázy-peroxidázy v bunkách OverExpressTM C41 (DE3) pri 20°C. 
Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 0. hodina expresie; dráha 3: 24. hodina expresie; 

dráha 4: nesolubilné proteíny; dráha 5: solubilné proteíny. 
 

Na optimalizáciu tohto kroku sme použili niekoľko koncentrácií močoviny v rôznych 

časoch po homogenizácii. Nakoniec sa nám overila dvojkroková homogenizácia, kde sme 

v prvom kroku postupovali klasickým spôsobom a v druhom kroku sme homogenizovali za 

rovnakých podmienok s pridaním sonikačného roztoku B a porovnávali sme účinnosť. Ako je 

vidieť na (Obr. 4) ďalej sme sa rozhodli pracovať s 8 M močovinou. 

 

 
 

Obr. 4. SDS-PAGE po homogenizácii vzoriek katalázy-peroxidázy v močovine. Dráha 1: štandard 
molekulovej hmotnosti proteínov; dráha 2: 0. hodina expresie; dráha 3: 4. hodina expresie; dráha 4: nesolubilné 

proteíny bez prídavku močoviny; dráha 5: solubilné proteíny bez prídavku močoviny; dráha 6: nesolubilné 
proteíny s 2 M močovinou; dráha 7: solubilné proteíny s 2 M močovinou; dráha 8: nesolubilné proteíny so 4 M 
močovinou; dráha 9: solubilné proteíny so 4 M močovinou; dráha 10: nesolubilné proteíny so 6 M močovinou; 
dráha 11: solubilné proteíny so 6 M močovinou; dráha 12: nesolubilné proteíny s 8 M močovinou; dráha 13: 
solubilné proteíny s 8 M močovinou; dráha 14: nesolubilné proteíny s 10 M močovinou; dráha 15: solubilné 

proteíny s 10 M močovinou. 
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Ako je vidieť na (Obr. 5) väzba proteínu na kolónu počas afinitnej chromatografie 

bola špecifická, pretože v elúcii sa vylúčil len cieľový proteín, čo sa prejavilo ako jediný band 

na SDS-PAGE, v premývacom kroku sa cieľový proteín nenachádzal a proteíny bez HisTag 

boli odplavené ešte počas naväzovania na kolónu. 

 
 
 

Obr. 5. SDS-PAGE katalázy-peroxidázy po afinitnej chromatografii. Dráha 1: štandard molekulovej 
hmotnosti proteínov; dráha 2: nesolubilné proteíny; dráha 3: solubilné proteíny; dráha 4: nesolubilné proteíny 

s prídavkom 8 M močoviny; dráha 5: solubilné proteíny s prídavkom 8 M močoviny; dráha 6: frakcia 
nezachytená na kolóne; dráha 7: premývací krok; dráha 8: elúcia 1; dráha 9: elúcia 2. 

 
Ďalším postupom bola viackroková dialýza, kde sme postupne odstraňovali močovinu, 

NaCl, glycerol a nakoniec TrisHCl v poslednom dialyzačnom kroku v H2 O. Postupné kroky 

dialýzy sú zobrazené na (Obr. 6). 
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Obr. 6. SDS-PAGE katalázy-peroxidázy po dialyzačných krokoch. Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti 
proteínov; dráha 2: prvý dialyzačný krok na odstránenie močoviny; dráha 3: druhý dialyzačný krok na 

odstránenie NaCl; dráha 4: dialýza v 40% glycerole; dráha 5: dialýza v 30% glycerole; dráha 6: dialýza v 20% 
glycerole; dráha 7: dialýza v 10% glycerole; dráha 8: dialýza bez glycerolu, dráha 9: dialýza v H2 O 

 

Záver   
Optimalizovali sme produkciu C-domény katalázy-peroxidázy z M. grisea 

 

v E. coli z hľadiska teploty, kmeňov, živných médií a koncentrácii induktora. Taktiež sme 

úspešne solubilizovali uvedený proteín s využitím 8 M močoviny a optimalizovali podmienky 

solubilizácie. V ďalších experimentoch plánujeme odštiepenie tioredoxínu pomocou 

enterokinázy a stanovenie biologickej aktivity purifikovaného enzýmu. 
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Abstract 

 
Effect of Stress Caused by an Immune Reaction during Gestation of Rats on the Following Maternal 

Care  
Stress during the gestation may have severe consequences on the future development of the offsprings, 

such as brain abnormalities and altered behavior. Stress associated with an acute infective illness is one of the 
most common stressors during the gestation. In this study, we investigated, whether an immune system activation 
triggered by bacterial lipopolysaccharide (LPS) in gestating rats leads to an altered maternal care. The results 
suggest that post-partum nest-building behavior is decreased in immunologically challenged gestating rats. 

 
 
Keywords: gestation, stress; immune system; lipopolysaccharide (LPS); maternal care behavior 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Imunitný stres spôsobený infekciou je jedným z najčastejších stresorov, s ktorými sa 

musí vysporiadať telo gravidnej samice. Na vývin duševných a psychických chorôb môžu 

okrem genetických faktorov vplývať aj environmentálne faktory, pričom sa predpokladá, že aj 

stres počas gravidity môže značne prispieť k ich spusteniu. Viaceré štúdie naznačujú, že 

zvýšený stres počas gravidity, môže viesť k disrupcii fetálneho vývinu a vývoju depresie[1, 2], 

schizofrénie[1-4] a autizmu[5]. Na vyvolanie imunitnej reakcie u gravidných samíc sa použil 

lipopolysacharid (LPS), ktorý je zložkou vonkajšej bunkovej steny gramnegatívnych baktérií. 

Podávanie LPS vyvolá podobnú imunitnú a hormonálnu reakciu u experimentálnych zvierat 

ako akútne infekčné ochorenie a je zaužívaným modelom stresu spôsobeného infekčným 

ochorením [6,  7].  LPS  aktivuje  hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnu  os  (HPA)  vedúcu 

k uvoľneniu glukokortikoidov. Vylúčenie glukokortikoidov hrá dôležitú rolu v imunosupresii 

a následne obmedzení miery zápalovej reakcie [8]. 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké zmeny spôsobí prekonanie imunitného stresu 
 

počas gravidity na následnú starostlivosť samíc o mláďatá. 
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Materiál a metódy 
 

Potkany kmeňa Wistar vo veku 2-3 mesiace boli objednané z Oddelenia toxikológie a 

chovu laboratórnych zvierat (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá 

Voda, Slovenská republika) v počte 6 samíc (úvodná váha-170-190g) a 2 samce. Samice boli 

náhodne pridelené  do  kontrolnej  (n=3)  a experimentálnej  skupiny  (n=3).  Následne  boli 

k samiciam pripustené samce za účelom nakrytia. Gravidita samíc sa nasledujúce dni určovala 

v skorých ranných hodinách, pričom prítomnosť spermií vo vaginálnych steroch bol určený 

ako nultý deň gravidity. Experimentálne zvieratá boli držané za štandardných laboratórnych 

podmienok s 12L:12D svetelným režimom, s voľným prístupom k vode a potrave. Teplota 

bola v priestoroch udržiavaná pri 23±2 °C s vlhkosťou vzduchu 60±5%. Experimenty boli 

schválené Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, s číslom rozhodnutia RO3592/15- 

221. 

Imunitnú reakciu, ktorá modeluje infekčné ochorenie a s ním spätý stres, sme vyvolali 

subkutánnym podávaním  LPS  (E.Coli,  Lambda  Life  Slovensko),  po  dobu  piatich  dní 

v skorých  ranných   hodinách   v postupne   sa   zvyšujúcich   dávkach   (Tab.1.).   Samiciam 

v kontrolnej skupine bol podaný fyziologický roztok (0,9% NaCl) v rovnakom objeme. 
 
 

Tab. 1. Dávkovanie lipopolysacharidu – samiciam sa medzi dňami 15.-19. gravidity podával lipopolysacharid 
v postupne zvyšujúcich dávkach, pre napodobenie postupu infekcie. 

 
 Dávka LPS 

(µg/kg/ml) 
15. deň gravidity 20 

16. deň gravidity 20 

17. deň gravidity 40 

18. deň gravidity 40 

19. deň gravidity 80 
 
 

Behaviorálne pozorovania boli vykonané po 12.-14. dňoch od pôrodu po dobu piatich 

dní. Medzi pozorované prvky správania sme zaradili: a) off-nest – samica je mimo hniezda 

a nevykonáva starostlivosť o mláďatá; b) licking – samica olizuje/čistí mláďa; c) licking- 

nursing –  samica  kojí  a zároveň  líže/čistí  mláďa;  d)  arched-back  nursing  –  samica  kojí 

s vystretými končatinami a chrbtom prehnutým vo vysokom oblúku (vysoká kyfóza); e) 

blanket nursing – samica kojí mláďatá v pozícii „prikrývky“ – leží ponad mláďatá v pronačnej 

pozícii alebo má vystreté končatiny ale chrbát má prehnutý v nízkom oblúku (nízka alebo 
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čiatočná kyfóza); f) passive nursing – samica kojí v pasívnom postoji (supinačná pozícia), leží 

na chrbte alebo na boku. Prítomnosť správania sa zaznamenávala formou Scan sampling 

v prostredí domácej klietky v desať sekundových intervaloch po dobu piatich minút, dvakrát 

denne, raz v ranných a raz poobedňajších hodinách. 

Analýza výsledkov bola vyhodnotená Studentovým t-testom s normálnu distribúciou. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Stavanie hniezda (nest building) bolo signifikantne znížené (p<0,01) u samíc, ktorým 

bol počas gravidity podávaný lipopolysacharid, čím bol napodobnený priebeh imunitnej 

reakcie na infekciu (Tab. 2.). Na porovnanie, u samíc myší, ktoré boli imunizované 

syntetickým analógom dvojvláknovej RNA (polyriboinosinic–polyribocytidilic acid: PolyI:C), 

došlo k značnému nárastu stavby hniezda po pôrode [9]. 

Správanie a pobyt samíc mimo hniezda, ktorý netrávili starostlivosťou o mláďatá, nie 

je podľa výsledkov ovplyvnené infekciou počas gravidity. Podobne je tomu aj pri kŕmení 

mláďat,   hoci    energeticky   najnáročnejšia    forma    kŕmenia    vykazuje    znížený   trend 

u imunizovaných samíc, nie však signifikantne. Tieto výsledky potvrdzuje aj spomínaná 

štúdia, kde nedošlo k zmene správania mimo hniezda, samotného potravového a čistiaceho 

správania sa samíc ako aj pri kŕmení mláďat [9]. 

Lízanie a čistenie mláďat samicami experimentálnej skupiny malo zníženú tendenciu, 

avšak toto správanie bolo čiastočne vykompenzované starostlivosťou o mláďatá 

prebiehajúcou počas ich kŕmenia. 
 
 

Tab. 2. Výskyt a trvanie jednotlivých prvkov správania u experimentálnej a kontrolnej skupiny 
 

 

Prvok správania 
 

Kontrola 
 

LPS 
 

Signifikancia 
 

Off nest 
 

1688,33±264,17 
 

1878,33±184,22 
 

n.s. 
 

Licking 
 

13,33±4,41 
 

3,33±3,33 
 

n.s. 
 

Licking and nursing 
 

168,33±97,14 
 

133,33±121,05 
 

n.s. 
 

Passive nursing 
 

65,00±10,00 
 

103,33±47,46 
 

n.s. 
 

Arched-back nursing 
 

96,67±79,81 
 

0,00±0,00 
 

n.s. 
 

Blanket nursing 
 

360,00±197,88 
 

281,67±166,09 
 

n.s. 
 

Nest building 
 

8,33±1,67 
 

0,00±0,00 
 

*0,007 
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Záver   
Na záver možno zhrnúť, že prekonanie infekcie a imunologický stres počas gravidity 

 

môže viesť  k zmenám  maternálneho  správania matka k mláďatám, avšak z dôvodu malej 
 

vzorky je potrebné ďalšie skúmanie. 
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Abstract 

 
Design and construction of plasmids for random mutagenesis of Candida utilis maltase promoter 
Candida utilis represents a promising expression host, generating relatively high levels of recombinant 

proteins. In order to improve the regulation and strength of maltase promoter, we prepared two vectors for 
mutagenesis of maltase promoter. Random mutagenesis was carried out on promoter region by error prone PCR 
using low fidelity polymerases MutazymeII. Mutation library was firstly created in E. coli and transformation of 
the C. utilis will be done by the isolated mutation library from E. coli. The goal of the first-round mutagenesis 
will be to select the promoter, which will not be repressed by common cheap carbon sources like glucose. Second 
round of the mutagenesis will be performed only on promoter region to gain the promoter with the higher 
strength. Random mutagenesis presents a challenge for creating a dynamic range of promoter variants with 
similar regulations in a novel organism without highly characterized strong promoter elements. 

 
 
Keywords: Candida utilis; random mutagenesis; maltase promoter 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Candida  utilis  predstavuje  významný  modelový  systém,  schválený  za  bezpečný 
 

„GRAS“ organizmus („Generaly Recognize As Safe“). Vzhľadom na vysoký obsah proteínov 

je považovaná za potravinársku kvasinku a potenciálny zdroj proteínov pre výživu zvierat i 

ľudí [1]. V posledných rokoch bol dosiahnutý signifikantný pokrok v oblasti génového 

inžinierstva C. utilis, ktorý umožnil produkciu rekombinantných proteínov v tomto expresnom 

systéme na relatívne vysokej úrovni [2]. 

Cieľom našej práce je štúdium maltázového promótora a využitie nových prístupov 

expresie heterologických proteínov v bunkách Candida utilis pod kontrolou tohto promótora. 

Počiatočné kroky k charakterizácii tohto promótora sme dosiahli prípravou mutantného 

kmeňa C. utilis deléciou všetkých kópií maltázového génu a promótora, a stanovením sily 

a minimálnej dĺžky maltázového promótora na základe merania β-galaktozidázovej aktivity. 

Taktiež sme identifikovali potenciálne induktory a represory tohto promótora [3]. Medzi 

hlavné transkripčné regulátory maltázového promótora patrí MAL aktivátor a Mig1 represor 

[4]. MAL aktivátor má pravdepodobne funkciu intracelulárneho receptora maltózy, ktorý 

indukuje  transkripciu  génov  maltózového  promótora.  Glukóza  pôsobí  ako  katabolický 
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represor prostredníctvom Mig1 proteínu. Našim aktuálnym cieľom je prostredníctvom 

náhodnej mutagenézy  optimalizovať  silu  a regulačné  vlastnosti  maltázového  promótora 

a pripraviť tak mutovanú formu maltázového promótora s minimalizovaným efektom 

katabolickej represie glukózou, čo by umožnilo kultiváciu buniek C. utilis na lacných 

zdrojoch uhlíka a následne širšie využitie v biotechnologickej praxi. Náhodná mutagenéza je 

účinná metóda pre vytvorenie série promótorov s novými vlastnosťami bez potreby 

predchádzajúcej charakterizácie  promótorových  elementov.  „Error  prone“  PCR  je  jedna 

z techník náhodnej mutagenézy pre vytvorenie nukleotidových substitúcií zavedením mutácií 

počas PCR amplifikácie [5]. Mutácie sú zavádzané cielene, napríklad prostredníctvom „error 

prone“ DNA polymerázy a špeciálnych reakčných podmienok. Mutované produkty PCR sú 

následne klonované do expresného vektora a výsledná mutačná knižnica je podrobená 

skríningu a selekcii nových promótorových variantov. Týmto spôsobom je možné v prípade 

sekvencie promótorov napríklad zmeniť väzobné miesta pre transkripčné faktory. 
 
 

Materiál a metódy 
 

Kmene a kultivačné podmienky 
 

E. coli kmeň DH5α (Invitrogen, Carlsbad, CA) sme používali pre konštrukciu a 

uchovávanie plazmidov. Pre kultiváciu buniek sme používali LB médium. Ako selekčný 

marker bolo  použité  antibiotikum  zeocín  v  koncentrácii  10  mg.dm-3.  Všetky  kmene 

a plazmidy použité v tejto štúdii sú zhrnuté v tabuľke č. 1. 
 
 

Tab. 1. Kmene a plazmidy použité v tejto práci. Zeor – rezistencia na zeocín zabezpečená Sh ble génom 
 

Kmeň E. coli Charakteristika Zdroj 

DH5α supE44,∆lacU169 (φ80 lacZ∆M15), hsdR17, recA1, endA1, gyrA96, 
 

thi-1,relA1 

Invitrogen, 
 

Carlsbad, CA 

Plazmid Charakteristika Zdroj 

pGLC-lacZ-d3 Zeor, lacZ gén pod P GLC d3, 18S rDNA [3] 

pGHLacZ-d3 Zeor, lacZ gén pod P GLC d3, HIS3 Táto práca 

pGHZeo-d3 Zeor, Sh ble gén pod P GLC d3, HIS3 Táto práca 

pG*HZeo-d3 Zeor, Sh ble gén pod mutovaným P GLC d3, HIS3 Táto práca 
 
 

Techniky rekombinantných DNA 
 

Na manipuláciu DNA sme používali štandardné metódy (Sambrook et al. 1989; Rose 

et al. 1990) alebo sme sa riadili podľa inštrukcií dodávateľov. Na PCR amplifikáciu časti 
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Počet cyklov Teplota Čas 

1x 95°C 2 min 

30x 95°C 30 s 

51°C 30 s 

72°C 1,5 min 

1x 72°C 10 min 

 

genomickej DNA sme používali Pfu Ultra II Fusion HS DNA Polymerázu (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA) podľa inštrukcií manuálu dodávateľa. Primery použité v tejto 

štúdii sú uvedené v tabuľke č. 2. 
 
 

Tab. 2. Primery použité v tejto práci 
 

Primery Nukleotidová sekvencia 5’-3’ 
 

His3BglII F GGGGAGATCTATGGCTGAAACGAACGGGGTG 
 

His3NotI R CCCCGCGGCCGCCTAGAACAAAACACCCTTTGTTGAGG 
 

PglcF-d3 GGGGGCGGCCGCGTATGAAGGTAGGTTTTAAGGAGGTG 
 

PglcR3 CCCCGTCGACTGGCCATGGTTTAGTTCCTCACCTTGTCGTATTATA 
CTATGCCGATATAC 

 

His3 P CGTTGATGGAGTCAGCTGTGC 
 

18S F2 CAGCCACTGGTAACAGGATTAGC 
 
 

Transformácia 
 

Na transformáciu E. coli sme využívali elektroporáciu s cca 0,5 µg of DNA roztoku v 

2 mm elektroporačných kyvetách podľa nasledovných podmienok: 2,5 kV, 200 Ω, 25 µF. Na 

elektroporáciu sme používali zariadenie Bio-Rad Gene Pulser (Bio-Rad, CA, USA). 

Náhodná mutagenéza 
 

Na náhodnú mutagenézu sme používali komerčný kit GeneMorph II Random 

Mutagenesis Kit (Agilent Technologies, Santa Clara, CA, USA) podľa inštrukcií manuálu 

dodávateľa. Použité primery sú uvedené v tabuľke č. 2 a zloženie a teplotný program PCR 

reakcie je uvedený v tabuľke č. 3. 
 
 

Tab. 3. (a) Zloženie a (b) teplotný program na prípravu PCR reakcie náhodnej mutagenézy maltázového 
promótora 

(a) (b) 
 

Objem Komponenty PCR reakcie 

39,8 µl H2 O pre PCR 

5 µl 10x Mutazyme II reakčná zmes 

1 µl 40 mM dNTP mix (200 mM každé dNTP) 

1 µl PglcF-d3 (10 pM) 

1 µl PglcR3 (10 pM) 

1,2 µl pGHZeo-d3 (1 µg/µl) 

1 µl Mutazyme II DNA polymeráza (2,5 U/µl) 
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Výsledky a diskusia 
 

Keďže molekulárna genetika C. utilis nie je doteraz ešte úplne zrejmá, snahou tejto 

štúdie je prispieť k poznaniu regulácie génovej expresie a jej možnostiam využitia na expresiu 

rekombinantných proteínov v C. utilis. Promótorovú oblasť maltázového génu sme si zvolili 

práve vďaka možnostiam indukcie lacnými zdrojmi uhlíka ako je maltóza či škrob [3]. Ako 

cieľové miesto na integráciu plazmidov s mutovaným maltázovým promótorom sme si zvolili 

sekvenciu HIS3  génu  C.  utilis  pre imidazolglycerol-fosfát  anhydrázu.  Pre tento gén boli 

v genomickej DNA C. utilis dosiahnuté stabilné integrácie plazmidovej DNA a taktiež 

integrácie plazmidov iba v jednej kópii [6]. Integračný segment 18S rDNA v plazmide pGlc- 

lacZ-d3 bol nahradený sekvenciou HIS3 génu práve na zamedzenie mnohonásobnej integrácie 

plazmidu do genomickej DNA. BglII-NotI fragment (1,7 kb) vektora pGlc-lacZ-d3 (8,9 kb) 

obsahujúci sekvenciu 18S rDNA (AF239662) bol nahradený sekvenciou HIS3 génu o veľkosti 

0,7 kb (XM_020214665), ktorá bola amplifikovaná prostredníctvom primerov His3BglII F a 

His3NotI R z genomickej DNA C. utilis a klonovaná do vektora pGlc-lacZ-d3 

prostredníctvom štiepnych miest BglII a NotI. Plazmidová DNA bola po amplifikácii a 

následnom klonovaní overená sekvenčnou analýzou a výsledný plazmid bol označený ako 

pGHLacZ-d3 (7,9 kb) (Obr. 1.a). Tento vektor obsahuje ako reportérový gén lacZ β- 

galaktozidázu E. coli. Delečný plazmid pGHZeo-d3 (3,7 kb) (Obr. 1.b), ktorý obsahuje 

reportérový Sh ble gén zabezpečujúci zeocínovú rezistenciu pod kontrolou maltázového 

promótora P GLC d3, bol pripravený štiepením pGHLacZ-d3 s NcoI a následnou ligáciou. 
 
 

 
 

(a) (b) 
 

Obr. 1. Plazmidy na mutagenézu maltázového promótora (a) pGHLacZ-d3. (b) pGHZeo-d3. 
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Sekvencia minimálnej dĺžky promótorovej oblasti maltázového génu P GLC d3 (1,5 

kb) [3] bola amplifikovaná použitím komerčného kitu na náhodnú mutagenézu a primerov 

PglcF-d3 a PglcR3 z plazmidovej DNA pGHZeo-d3. Na mutagenézu fragmentu maltázového 

promótora o veľkosti 1,5 kb pre dosiahnutie nízkej frekvencie mutácií sme zvolili počiatočné 

množstvo templátu 500 ng. Pre 1,5-kb fragment v rámci plazmidu o veľkosti 3,7 kb bolo 

potrebné do PCR reakcie pridať 1,2 µg plazmidovej DNA na získanie počiatočného množstva 

500 ng cieľového úseku DNA. Mutované PCR produkty boli následne klonované do vektora 

pGHZeo-d3 prostredníctvom dvoch štiepnych miest (NotI a NcoI), pre jednoduchšiu 

manipuláciu a zachovanie orientácie promótorovej sekvencie. DNA fragmenty použité na 

ligáciu sú uvedené na obrázku č. 2. 
 
 

 
 
 

Obr. 2. (a) NotI-NcoI fragment vektora pGHZeo-d3 (2,2 kb). (b) PCR produkt P GLC d3 po náhodnej 
mutagenéze (1,5 kb) 

 
Výsledná mutačná knižnica bola označená ako pG*HZeo-d3 a je pripravená na 

transformáciu kvasinkového kmeňa C. utilis Cu/∆glcF s deletovaným maltázovým génom 

a promótorom [3]. Správna integrácia plazmidu s mutovanou formou maltázového promótora 

do sekvencie HIS3 génu v genomickej DNA C. utilis bude overovaná prostredníctvom PCR 

s primermi His3 P a 18S F2, pričom primer His3 P bol navrhnutý mimo homologického úseku 

génu HIS3 zvoleného na integráciu vektora do chromozomálnej DNA C. utilis. Druhý primer 

18S F2 je lokalizovaný v sekvencii počiatku replikácie plazmidu pGHZeo-d3 aj PGHLacZ-d3. 

Na stanovenie počtu kópií integrovaného plazmidu budeme používať metódu kvantitatívnej 

PCR  použitím primerov  ori  L1/  ori  P1  na  amplifikáciu  integrovaného  plazmidu  (ori)  a 
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primerov mal L1/ mal P1 s homológiou ku chromozomálnej sekvencii (mal) [3]. Porovnaním 

pomerov Ct hodnôt ori/mal s úrovňou expresie u rôznych klonov budeme môcť získať 

závislosť medzi génovou dózou a úrovňou expresie reportérového proteínu. 
 
 

Záver   
V našej  práci  sa  nám  podarilo  pripraviť  dva  konštrukty  na  náhodnú  mutagenézu 

 

maltázového promótora. Taktiež sme pripravili mutačnú knižnicu v E. coli prostredníctvom 

komerčného kitu a naklonovali ju do jedného z pripravených konštruktov. V súčasnosti sa 

snažíme o vyselektovanie vhodnej mutovanej varianty maltázového promótora s upravenými 

regulačnými charakteristikami. 
 
 
Poďakovanie 

 

Táto práca bola pripravená na základe podpory projektu APVV-011912 a projektu 

"Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov" (BIOREKPROT - 

ITMS: 26240220048). 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Boze H., Moulin G., Galzy P. (1992) Crit. Rev. Biotechnol. 12(1-2), p. 65 
 

[2] Buerth C., Tielker D., Ernst J. F. (2016) Appl. Microbiol. Biot. 100(16), p. 6981 

[3] Boňková H., Osadská M., Krahulec J., et. al. (2014) J. Biotechnol. 189, p. 136 

[4] Needleman R. (1991) Mol. Microbiol. 5(9), p. 2079 

[5] Leung D. W., Chen E., Goeddel D. V. (1989) Technique 1(1), p. 11 
 

[6] Kunigo M., Buerth C., Tielker D., et. al. (2013) Appl. Microbiol. Biot. 97(16), p. 7357 

104 



Effect of nitric oxide in combination with auxin signalling 
on barley root growth 

 

 
Loriana Demecsová, Ladislav Tamás, Veronika Zelinová, Beata Bočová, Jana Huttová 

 
Slovak Academy of Sciences, Plant Science and Biodiversity Center, The Institute of Botany, 

Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, Slovenská republika;loriana.demecsova@savba.sk 
 
 
 
Abstract 

 

Nitric oxide (NO) is a part of many plant processes, but the data from plant NO research is somewhat 
conflicted. Experiment so far show a link between NO production and root organogenesis and root response to 
environment. Some authors also suggest an interaction between auxins (IAA) or other phytohormones and NO. 
In this work, we therefore focused on the impact of inhibition of the NO generation on root growth. We also 
studied the effect of IAA and its signalling inhibitors on NO production and barley root growth. We found that 
inhibition of NO production has a negative effect on root growth and that the impact of auxin signalling 
inhibition on NO generation and root growth was dependent on the type of inhibitor that was used. 

 
 
Keywords: Hordeum vulgare L.; indole acetic acid; L-N-nitroarginine methyl ester 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Nitric oxide (NO) is a gaseous molecule with the ability to move through the plasmatic 

membrane without the need of a transporter. Numerous researchers found that NO is involved 

in seed germination, embryogenesis, root and shoot organogenesis, stomata closure, 

dormancy breaking, response to abiotic and biotic stress, apoptosis and senescence in plants 

[1, 2]. However, these findings raise many more questions, because the results in these studies 

show conflicted data. 

The biggest challenge in plant NO research is to explain precisely how is NO 

produced in plants. Experiments so far point to two ways of NO generation in plant cell: by 

oxidative or reductive pathways [3]. The reductive pathway involves the nitrate reductase 

(NR), plasma membrane – bound nitrite: NO reductase and xantine oxidoreductase (in 

peroxisomes) [3]. NR is localized in the cytosol and it can catalyse the reduction of nitrate to 

nitrite while using NADH as an electron donor. However, experiments also point to low NR 

efficiency [4, 5]. The oxidative pathway includes: the nitric oxide synthase (NOS), arginine- 

dependent polyamine-mediated NO production, and hydroxylamine-mediated NO pathway 

[3]. NOS catalyses the oxidation of arginine to citrulline and NO. Although NOS activity in 

plant has been detected, the homologues gene sequence of animal NOS hasn’t been found in 

higher plants. However, recently this gene has been reported in green algae, Ostreococcus 

tauri [2, 3, 4, 6]. 

105 



After NO is generated in a plant cell, it has signalling properties. For example, it can 

alleviate the oxidative stress, either by actively scavenging reactive oxygen species or NO can 

activate a wide range of antioxidant enzymes [2, 8]. NO can also interact  whit 

phytohormones, namely auxin, ethylene or ABA [6, 8]. Indole acetic acid (IAA) is involved 

in many physiological processes, such as tropism or apical dominance. Studies so far indicate 

that IAA acts synergically with NO [9, 10]. 

In this work, we provide evidence that NO production or inhibition of its production 

influence root growth. We also studied the generation of NO in H. vulgare L. cells after the 

treatment of this cereal whit IAA and inhibitors of IAA signalling. 
 
Material and methods 

 

In the following experiments we used barley seedlings 60 h after the onset of 

imbibition, with proximately 4 cm long roots. 

The root had undergone short-term treatments. Roots of seedlings were immersed into 

corresponding test solution such as distilled water (0 - control), or in solution containing 0,01; 

0,01; 0,1 or 1 μM IAA or 0,25; 0,5 or 1 mM tungstate or 0,1; 1; 5; 10 mM L-NAME or 10, 

50, 100, 200 μM PCIB or 1, 5, 10, 20 μM toyocamycin for 30 min. After treatment, the barley 

seeds were washed in distilled water for 5 min. Then the seedlings were incubated between 

two sheets of filter paper soaked with distilled water. Six hours after treatment the roots were 

used for analysis. 

Root length measurement 
 

For the determination of root length increment the positions of root tips after various 

treatments were marked on the filter paper, where they were incubated for 6 h. Then the roots 

were excised at the position of marks and the length of the increment was measured with 

stereomicroscope using micro image analyser. 

Measurement of NO production 
 

Segments (3 mm) from barley root tips (15 segments of barley root tips per reaction) 

were incubated in 400 μl of 10 mM sodium phosphate buffer, pH 6.0 containing 4 μM 4- 

amino-5-methylamino-2,7-difluorofluorescein diacetate (DAF-FM) and 10 mM sodium azide 

at 30 °C with shaking for 20 min. The fluorescent signal (Relative Fluorescence Unit - RFC) 

was recorded (300 μl of reaction mixture without root segments) with the microplate reader 

using excitation at 485 (filter 485/20) nm and fluorescence detection at 528 (filter 528/20) nm. 

Statistical analyses 

The data were analysed by student T-test, where *p <0,05; **p <0,01; ***p< 0,001. 
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Results and discussion 
 

Inhibition of NO production 
 

The inhibition of NO production by the NOS specific inhibitor L-N-nitroarginine 

methyl ester (L-NAME) wasn´t significant at low concentration, a decrease in NO generation 

could be observed only at 5 mM concentration (Fig. 1B). However, even at small inhibition of 

NO generation we could observe a decrease in root growth compared to the control (Fig. 1A). 

These findings correspond with [11], where L-NAME inhibited the root growth, while NO 

donor at low concentrations had a stimulating effect on root growth. 
 
 

A 
B 

 

** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. A: root length increment 6 h after L-NAME treatment (0-5 mM); 
B: NO production 6 h after L-NAME treatment (0-5 mM) 

 
 

After treatment of roots with NR inhibitor tungstate (Tung), we observed a decrease in 

root elongation 6 hours after the treatment in comparison to the control (Fig. 2A). 

Interestingly, inhibition of NO generation by this reductive pathway did not influence the 

overall NO production (Fig. 2B), suggesting that the endogenous NO in root is synthesized 

also by other pathways. The problem could also be that, while tungstate has been widely used 

as a NR inhibitor in plant NO researches, it can also inhibit other enzymes. These findings 

indicate that tungstate is a non-specific inhibitor of NR [12]. 

 
A B 

 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

Fig. 2. A: root length increment 6 h after tungstate (Tung) treatment (0-1 mM); 
B: NO production 6 h after tungstate treatment (0-1 mM) 
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Effect of IAA and its signalling inhibitors on NO generation 
 

With rising concentration of IAA the NO production was also growing and the root 

elongation was inhibited compared to the control. At 1 µM IAA concentration the NO 

production was at its peak and the roots were the shortest in comparison to the untreated roots 

(Fig. 3). 
 
 

A B 
 

*** 
** 

 

*** ** 
 

*** 
 

*** 
 
 
 

Fig. 3. A: root length increment 6 h after IAA treatment (0-1 µM); 
B: NO production 6 h after IAA treatment (0-1 µM) 

 
 

Correa-Aragunde et al. [9] suggested that NO acts downstream of auxin in the auxin 

regulatory pathway. These findings are also supported with the experiments of Pagnussat et 

al. [10], where the results indicated that NO operates downstream of IAA, promoting 

adventitious root development through the GC-catalyzed synthesis of cGMP. 

To further study the effect of IAA on NO generation, we used two IAA signalling 

inhibitors. These inhibitors disrupt the induction of IAA-dependent gene transcription. During 

normal conditions, auxin-dependent genes are repressed with Aux/IAA protein. After IAA is 

transported to the cell, it can bind to TIR1 protein, which then binds Aux/IAA and the gene 

transcription can begin. Aux/IAA undergoes ubiquitination and is degraded in a proteasome 

[13]. 

We treated the barley roots with toyocamycin (Toy), which is a potent inhibitor of 

auxin signalling. Toyocamycin blocks the auxin-dependent degradation of the Aux/IAA 

repressor via ubiquitination [15]. Treatment of barley roots with toyocamycin caused a 

decrease in NO production in comparison to the control (Fig. 4B). Although low 

concentrations (1-5 µM) of this IAA signalling inhibitor haven’t evoke a decrease in root 

length, the root length increment was lowered at 10 and 20 µM concentration of toyocamycin 

compared to the untreated barley roots (Fig. 4A). 
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** ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. A: root length increment 6 h after toyocamycin (Toy) treatment (0-20 µM); 
B: NO production 6 h after toyocamycin treatment (0-20 µM) 

 
 

We also apply another IAA signalling inhibitor, p-Chlorophenoxyisobutyric acid 

(PCIB). PCIB inhibits the early auxin gene expression. It impairs auxin signalling pathway by 

regulating Aux/IAA protein stability and thereby affects the auxin-regulated root physiology 

[15]. Inhibition of IAA signalling with PCIB caused a concentration-dependent increase in 

NO production (Fig. 5B). Meanwhile the root growth was stimulated at 10, 50 concentration, 

but at 100 µM and 200 µM concentration the root length of barley seeds was shorter than the 

root length of untreated seedlings (Fig. 5A). 
 
 

A B 
 

** ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. A: root length increment 6 h after PCIB treatment (0-200 µM); 
B: NO production 6 h after PCIB treatment (0-200 µM) 

 
 

Therefore, we might speculate that in the case of toyocamycin, IAA interacts with 

TIR1 but Aux/IAA is not degraded, so the bound IAA can´t be a donor for NO synthesis. 

Meanwhile, during PCIB-induced IAA inhibition, IAA can´t bind to TIR1 protein, so there is 

enough free IAA in the cytosol for induction of NO generation. Naturally more evidence is 

needed to properly explain the effect of IAA and inhibitors of IAA signalling on NO 

production in barley root. 
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Conclusion 
 

In this work we proved that the inhibition of NO generation has a negative impact on 

barley root growth. We also confirmed that with increasing IAA concentration the NO 

production is increasing as well. With the use of auxin signalling inhibitors, we further proved 

that the NO generation in barley roots are in relation with the auxin pathway. 
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Abstract 

 
DnaA protein purification under denaturing conditions 
DnaA protein is the main replication-initiation protein, which have the fundamental role in the initiation 

of replication in bacteria. It is composed of four domains with different functions. DnaA is able to bind to 
specific binding sites, named DnaA boxes, by its active ATP-form, which is able to assemble to DnaA boxes, 
bend and therefore unwind replication origin at the AT-rich region of origin. This protein also interacts with 
other proteins such as DnaB, DnaC and DiaA. The goal of this work was to purified DnaA protein under 
denaturing conditions from inclusion bodies. We cloned dnaA gene into expression vectors pET28 and pET30. 
We overexpressed the recombinant protein, homogenized the cells by sonication and centrifugate. After that, we 
isolated the protein from pellet, which contains inclusion bodies, by using solubilization buffer, which contains 
8M urea. Consequently, we dialyzed DnaA protein by using solution with different concentrations of urea (4M, 
3M, 2M, 1M, 0M). We obtained functional protein, which is binding to replication origin observed by EMSA 
analysis. 

 
 
Keywords: initiation of replication; DnaA protein; protein purification; origin of replication; inclusion bodies 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Iniciačný proteín DnaA u Escherichia coli je dôležitý pre bakteriálnu replikáciu 

začínajúcu z chromozómového originu, oriC. DnaA špecificky rozpoznáva a viaže sa na 

špecifické sekvencie v chromozómovom origine, označované ako DnaA boxy. Avšak iba ak 

je dostatok ATP-DnaA zoskupených na týchto boxoch, dôjde k vytvoreniu aktívneho 

iniciačného komplexu, ktorý spôsobí odvíjanie dvojvlákna DNA v AT-bohatej oblasti a 

následne zavedenie DnaB/DnaC helikázy na toto vstupné miesto [1-2]. 

E.coli DnaA má štyri odlišné funkčné domény. DnaA doména I interaguje s mnohými 

proteínmi, ktoré zahŕňajú DnaA doménu I ďalšieho protoméru, DnaB helikázou a DnaA- 

viažúcim proteínom DiaA (DnaA initiator association) [3]. Doména II slúži ako flexibilný 

linker medzi doménou I a III. Doména III obsahuje motívy charakteristické pre AAA+ 

proteínovú superrodinu [4]. Typické znaky AAA+ proteínov zahrňujú tvorbu multimérov 

zložených z 5-7 protomérov, väzbu ATP/ADP na medzi-podjednotkové rozhranie a zmenu 

štruktúry komplexu do určitej miery závislej na adenín nukleotidovom- 

viazaní/hydrolýze/disociácii [5]. A poslednou doménou je doména IV, ktorá slúži na 

rozpoznávanie veľkého a malého žliabku DnaA boxu v DNA [6]. 

Pomocou in vitro štúdii sa zistilo, že DnaA proteíny interagujú s kyslými fosfolipidmi 
 

v membráne, čo má za následok disociáciu ADP z DnaA a jeho náhradu za ATP [7]. Ďalším 
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náznakom prítomnosti DnaA proteínu na membráne buniek je fakt, že sa čiastočne 

purifikovaný DnaA proteín našiel zoskupený v membránovej frakcii obsahujúcej kyslé 

fosfolipidy [8]. 

Častým problémom pri heterologickej expresii DnaA proteínu je agregácia proteínu 

a tvorba nerozpustných inklúznych teliesok [9]. Cieľom predkladanej práce bolo preto 

optimalizovať metódu purifikácie za denaturačných podmienok, tak aby sme získali rozpustný 

čistý proteín schopný viazať sa na počiatok replikácie, resp. interagovať s inými iniciačnými 

proteínmi. 

 
Materiál a Metódy 

 

Použité kmene a plazmidy 
 

V práci sme využívali expresné kmene Escherichia coli BL21 a klonovací vektor pET 
 

28  resp.  pET30  s  naklonovanými  génmi  pre DnaA  proteín  z  E.  coli  a  Acetobacter 

pasteurianus. 

SDS-PAGE 
 

Vzorky z expresie proteínov, homogenizácie a purifikácie sme analyzovali 

elektroforézou v 12 % SDS PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej v 

Sambrook a kol. (1989) [10]. 

Expresia proteínov 
 

Z nočnej kultúry buniek Bl21 (DE3) s nakolonovaným expresným plazmidom sme 

preočkovali 1 ml do 100 ml čerstvého LB média. Po rozrastení buniek do OD=0,6 sme do 

média pridali IPTG do výslednej koncentrácie 1mmol.l-1. Proteíny sme exprimovali 1 až 6 

hodín pri teplotách 18°, 28° a 37°C. Po skončení expresie sme bunky centrifugovali 5000 g 

na 8 min. a pelet buď okamžite použili na purifikáciu proteínov alebo zamrazili na -80°C do 

ďalšieho použitia. 

Purifkácia proteínu 
 

Bunkový pelet po expresii proteínu sme rozsuspendovali v homogenizačnom pufri 

(50mM TrisHCl pH-8, 300mM NaCl, 10% glycerol, 1% Triton X-100). Pridali sme lyzozým 

do konečnej koncentrácie 1 mg/ml a nechali inkubovať na ľade 30 min. Bunky sme 

homogenizovali na sonikátore (ideálne 15s impulz, 45s pauza po dobu 10 min.). Homogenát 

sme centrifugovali pri 10 000 g na 30 min. pri 4 ˚C. Supernatant sme preliali do čistej 

skúmavky. Na odstránenie nukleových kyselín sme ho prezrážali 1h streptomycín sulfátom 

a centrifugovali pri 10 000 g  na 30 min. Zo supernatantu sme následne odobrali vzorku, ktorá 
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predstavovala rozpustnú frakciu proteínov. Z peletu po homogenizácii sme izolovali proteín 

z inklúznych teliesok podľa postupu v kapitole Izolácia proteínu z inklúznych teliesok. 

Izolácia proteínu z inklúznych teliesok 

Pelet sme 2x premyli v 10 ml homogenizačnom pufri. Opäť sonikovali a po 

centrifugácii pelet premyli v homogenizačnom pufri s prídavkom 0,5M močoviny. Vzorku 

sme centrifugovali a rozsuspendovali v 5 ml denaturačného solubilizačného pufra ( rovnaký 

ako homogenizačný + 8M močovina). Pelet sme rozpúšťali na ľade 1h až 24h. Po 

centrifugácii pri 10 000 x g na 30 min. pri 20˚C sme supernatant opatrne preliali do čistej 

skúmavky a dialyzovali. Ešte predtým sme odobrali vzorku na SDS PAGE. 

Dialýza 
 

Vzorky sme prepipetovali do dialyzačných vreciek SnakeSkin 10k MWCO a 

dialyzovali vždy minimálne 12 hod. oproti roztokom so zložením ako denaturačný 

solubilizačný roztok ale s klesajúcou koncentráciou močoviny (4M, 3M, 2M, 1M a 0M). 

Následnesme vzorky zakoncentrovali dialýzou oproti roztoku so zložením: 50mM TrisHCl, 

150mM NaCl, 50% glycerol. Výslednú koncentráciu proteínu sme stanovili Bradfordovej 

metódou, čistotu proteínu sme overili SDS- PAGE elektroforézou. 

EMSA 
 

Schopnosť DnaA proteínu izolovaného z inklúznych teliesok viazať sa na počiatok 

replikácie sme analyzovali štandardnou metódou electro mobility shift assay v 4% 

polyakrylamidovom géli. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V predchádzajúcich pokusoch v našom laboratóriu sme zistili, že väčšina DnaA 

proteínu pri jeho nadexpresii sa produkuje v nerozpustnej forme, resp. tvorí inklúzne telieska. 

Pri nadexpresii proteínu z E. coli sa tomuto problému čiastočne dá zabrániť expresiou 

proteínu pri nižších teplotách (18°C) a skrátením času expresie. Avšak pri heterologickej 

expresii poteínu z A. pasteurianus veľká väčšina proteínu spadá do inklúznych teliesok aj pri 

modifikovaných podmienkach expresie. 

Preto sme sa rozhodli purifikovať tieto proteíny z nerozpustnej frakcie za 
 

denaturačných podmienok s využitím močoviny. 
 

Proteíny po expresii sme homogenizovali na sonikátore podľa postupu uvedeného 
 

v časti materiál a metódy. Výsledok homogenizácie sme analyzovali SDS PAGE (Obr. 1). 

113 



 

 
 

 
Obr. 1. a) v 1. dráhe neindukovaná kontrola, v dráhach 2 a 3 expresia DnaA proteínu z A. 

pasteurianus; v dráhach 4 a 5 expresia DnaA proteínu z E. coli b) vzorky po sonikácii; v 1. dráhe je 
supernatant a v 2. dráhe pelet po homogenizácii z buniek A. pasteurianus; v 3. a 4. dráhe je supernatant 

resp. pelet z buniek E coli po homogenizácii; v 5. dráhe je štandard molekulových hmotností 
 
 

Ako vidno nadexprimované proteíny sa nachádzali v nerozpustnej frakcii. Po 

viacnásobnom premytí vzoriek homogenizačným roztokom a ďalšej sonikácii sme ich 

premyli aj roztokom s prídavkom močoviny. 0,5 M koncentrácia močoviny nerozpustí 

inklúzne telieska, ale stačí na odstránenie väčšiny iných kontaminantov. 

Prečistené inklúzne telieska sme nechali rozpúšťať v solubilizačnom roztoku. Po 

určenom čase sme vzorky centrifugovali, aby sme sa zbavili prípadných nerozpustných častíc. 

Takýto supernatant je možné purifikovať afinitnou chromatografion na kolónke za 

denaturačných podmienok. My sme predpokladali, že v inklúznych telieskach je DnaA 

proteín vo vysokej čistote a preto sme prikročili priamo k dialýze. 

Supernatant sme dialyzovali oproti roztokom s klesajúcou koncentráciou močoviny. 

Pri skokovej dialýze z 8M na 0M močovinu sa proteín v dialyzačnom vrecku vyzrážal, preto 

sme prikročili k niekoľkokrokovej dialýze (4M, 3M, 2M, 1M, 0M a 0M močovina). Po 

odstránení močoviny zo vzoriek sme ich zakoncentrovali dialýzou oproti roztoku s 50% 

glycerolom. Čistotu proteínu sme overili analýzou SDS PAGE (Obr. 2a). Výslednú 

koncentrácia proteínu meraná Bradfordovej metódou bola 0,48 mg/ml. 

Jenou zo základných vlastností DnaA proteínu je jeho schopnosť viazať sa na DnaA 

boxy. Tieto sa nachádzajú nepravidelne po celom genóme baktérií ale spravidla je ich 

niekoľko situovaných do miesta počiatku replikácie DNA - oriC. V predchádzajúcich 

pokusoch   sme   v našom   laboratóriu   identifikovali   predpokladaný   počiatok   replikácie 
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Acetobacter  pasteurianus  a overili  sme  schopnosť  nami  izolovaného  DnaA  proteínu  (za 
 

natívnych podmienok) viazať sa na tento počiatok replikácie resp. na jednotlivé DnaA boxy. 
 

Preto sme sa metódou EMSA rozhodli overiť či sa proteín izolovaný z inklúznych 

teliesok s použitím vysokých koncentrácii močoviny dokáže viazať na počiatok replikácie 

DNA. Po oddialyzovaní denaturačného činidla bol DnaA proteín schopný viazať sa na 

počiatok replikácie. (Obr. 2b). 
 
 

 
 

Obr. 2. a) v dráhach 1 až 3 DnaA proteín purifikovaný afinitnou chromatografiou za natívnych 
podmienok, v 4. dráhe je DnaA proteín izolovaný za denaturačných podmienok z inklúznych teliesok po 
dialýze; b) EMSA väzba proteínu z inklúznych teliesok (0, 1, 3 a 5 µg v jednotlivých dráhach) na počiatok 

replikácie A. pasteurianus 
 
 

Záver   
V predloženej práci sme vyizolovali DnaA proteín z inklúznych teliesok za 

 

denaturačných podmienok, pričom sme pri dialýze využívali roztoky z rôznou koncentráciou 

denaturačného činidla, močoviny. DnaA proteín po expresii a následnej sonikácii sa vo 

veľkom množstve nachádzal v pelete, čo svedčí o tom, že sa agreguje v podobe inklúznych 

teliesok v oblasti membrán. Po denaturácii a spätnej renaturácii pomocou zníženej 

koncentrácie močoviny sme získali vypurifikovaný proteín o koncentrácii 0,488 mg/ml, ktorý 

bol funkčný a teda schopný sa viazať na počiatok replikácie, čo sme zistili pomocou EMSA 

analýzy. 
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Abstract 

 

Analysis of foot health condition in children of young school age from elementary schools in Bratislava 
The main aim of the study was to analyse arch of foot of the children of young school age from 

elementary schools. We investigated deformity of foot such as pes planus and pes cavus. The sample consists of 
168 girls and 155 boys. Static footprints were recorded for determination of these deformities. The arch of foot 
was evaluated by index Chippaux-Šmiřák. Results of analysis showed the higher incidence of flat foot in boys. 
We focused on correlation between BMI  (Body Mass Index), body weight and  flat foot. The significant 
correlation was observed only in girls on the static plantogram of the left and right foot. It was observed relation 
among height of the ankle, height of instep and index Chippaux-Šmiřák that determinants flatness of foot. All 
correlations were negative, but nearly all were significant. Intersexual differences were found in the incidence of 
flat foot in 6-years old boys in the both feet and in 9-years old boys in the left foot. 

 
 
Keywords: plantograms; arch of foot; hallux valgus; hallux varus; BMI; height of the ankle 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ľudská noha sa zmenila v priebehu fylogenetického vývoja v nosnú štruktúru. Prešla 

regresiou voľných elementov a zväčšením stabilných elementov chodidla [1]. Primárne je 

zodpovedná za absorbovanie a strácanie sa nárazov v pozdĺžnej klenbe [2]. 

Vznik  plochej  nohy  a iných  deformít  nie  je  spôsobený  len  vrodenými  príčinami 
 

a predispozíciami, ale aj poraneniami, ochoreniami, či dlhodobým preťažovaním, súčasným 

spôsobom života alebo tiež nevhodným výberom obuvi pre deti [3]. K deformitám nohy patrí 

priečne plochá noha, lukovitá noha, vysoká noha a plochá noha. Plochá noha znamená 

abnormálne zníženie pozdĺžnej klenby nohy alebo jej vymiznutie. K vzniku plochej nohy 

vedie porušenie pomeru medzi veľkosťou záťaže a nosnosti nohy. Z kultúrnych adaptácií 

k tomu prispieva trvalá profesionálna záťaž, neprecvičovanie, nedostatok odpočinku nôh, 

trvalé nosenie nevhodnej obuvi spojenej s chôdzou po tvrdom teréne a nadváha [4]. 

Noha  poskytuje  oporu  pre  svalovo-pohybový  aparát  a tiež  hrá  dôležitú  úlohu  pri 
 

činnostiach spojených s prenášaním hmotnosti [5]. Deti s nadváhou alebo obezitou majú 

zvýšené riziko zlomenín a svalovo-pohybových bolestí, a s tým súvisiacu nižšiu kvalitu života 
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[6]. Mnoho štúdií dokazuje, že plochá noha sa častejšie vyskytuje u detí s nadváhou alebo 

obezitou v porovnaní s deťmi s normálnou telesnou hmotnosťou [7]. Nadváha a obezita sú 

narastajúcim zdravotným problémom nie len u dospelých. V rozvinutých krajinách, 

prevalencia detskej nadváhy a obezity bola 7,9 % v roku 1990 a odhaduje sa jej nárast na 

14,1 % v roku 2020. Detská obezita sa spája s rozličnými metabolickými a psychickými 

problémami. Detská obezita vplýva na tlak chodidla a stabilitu pri chôdzi u obéznych 

pacientov v porovnaní s neobéznymi pacientmi kvôli preťaženiu nohy. Je známe, že 

morfológia  nohy  sa   u detí   mení   počas   dozrievania   a je   rozdielna   medzi   chlapcami 

a dievčatami [8].  Frekvencia  plochej  nohy  sa  zvyšuje  s vyšším  BMI.  Deti  s nadváhou 

a obezitou majú  znížený  rozsah  dorzoflexie  a  plochejšiu  klenbu  nohy.  Počas  fyzických 

a športových aktivít je zvýšená bolesť kĺbov u detí, ktoré majú nadmernú telesnú hmotnosť 

[5]. 

Cieľom  práce  bolo  zhodnotiť  zdravotný  stav  nôh  chlapcov  a dievčat  mladšieho 
 

školského veku zo získaných statických plantogramov so zameraním sa na analýzu deformít 

na nohe ako sú: plochá noha (pes planus) a vysoká noha (pes cavus). Cieľom bolo tiež určiť 

vzťah jednotlivých deformít nôh a prstov k telesnej hmotnosti, indexu BMI, výške členku a 

výške priehlavku. Jedným z cieľov bolo zistiť intersexuálne rozdiely v daných parametroch 

a rozdiely medzi jednotlivými vekovými kategóriami. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Súbor tvorí 323 probandov vo veku od 6 do 10 rokov. V súbore je 168 dievčat a 155 

chlapcov zo základných škôl v Bratislave. 

Probandi sa zúčastnili antropometrického merania za informovaného súhlasu rodičov, 

na základe ktorého im boli zisťované nasledovné parametre: telesná výška, telesná hmotnosť, 

dĺžka a šírka nohy, výška členku a výška priehlavku. Odoberanie odtlačkov sa uskutočnilo 

v stoji na rovnej podložke so zaťažením dolných končatín vlastnou telesnou hmotnosťou. Zo 

získaných odtlačkov nohy sa hodnotil uhol malíčka a palca, metatarzálna šírka a najužšia časť 

odtlačku nohy. Následne bol vypočítaný index Chippaux-Šmiřák, ktorý udáva pomer medzi 

najväčšou a najmenšou šírkou plantogramu (obr. 1). Index pre normálne klenutú nohu je v 

rozmedzí 0,1 – 45,0 % (1. stupeň: 0,1 – 25,0 %, 2. stupeň: 25,1 – 40,0 % a 3. stupeň: 40,1 – 

45,0 %). Noha je považovaná za plochú pri hodnote indexu nad 45,1 % (1. stupeň: 45,1 – 50,0 

%, 2. stupeň: 50,1 – 60,0 % a 3. stupeň: 60,1 – 100,0 %). Normalita dát bola testovaná 

pomocou Kolmogorov-Smirnovovho testu. Následne bol zisťovaný vzťah medzi deformitami 
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nohy a sledovanými telesnými charakteristikami. Pre normálne rozdelené dáta bol použitý 

Pearsonov korelačný koeficient. Ak dáta neboli normálne rozdelené, bol použitý Spearmanov 

korelačný koeficient. Na analýzu intersexuálnych rozdielov bol použitý t-test. Všetky údaje 

boli hodnotené na hladine významnosti p < 0,05. 
 
 

 
 

Obr. 1. Typy pozdĺžnej klenby nohy 
(http://slideplayer.cz/slide/3639073/) 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

V skúmanom súbore sme na základe BMI kategórií zadelili probandov do jednotlivých 

skupín. Nadváha sa vyskytuje u 16,77 % chlapcov a 11,91 % dievčat a obezita u 12,25 % 

chlapcov a 9,52 % dievčat. Následne sme hodnotili výskyt deformít nôh v danom súbore. U 

dievčat malo šesť probandiek (3,57 %) ľavú nohu plochú a osem dievčat (4,76 %) pravú nohu 

plochú. 24 chlapcov malo plochú ľavú nohu, čo predstavuje 15,48 % a 19 chlapcov (12,26 %) 

pravú nohu (tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Percentuálne zastúpenie výskytu plochej, vysokej a normálnej nohy u dievčat a chlapcov 
vo veku 6 – 10 rokov 

 
 
 

Stupeň klenutia nohy 
Dievčatá (N=168) Chlapci (N=155) 

Ľavá noha Pravá noha Ľavá noha Pravá noha 
N % N % N % N % 

Normálna 152 90,47 152 90,47 124 80,00 131 84,52 
Plochá 6 3,57 8 4,76 24 15,48 19 12,26 
Vysoká 10 5,96 8 4,76 7 4,52 5 3,22 
SPOLU 168 100 168 100 155 100 155 100 

 
 

Zistili sme, že deti skúmaného súboru majú najčastejšie výskyt druhého stupňa 

normálne klenutej  nohy  (tab.  2).  V súbore  168  dievčat  malo  plochú  ľavú  nohu  3,57 % 

a plochú pravú nohu 4,76 % (P1+P2+P3, tab. 1). Tretí stupeň normálne klenutej nohy, ktorá 

hraničí s prvým stupňom plochej nohy, malo na ľavej nohe 7,74 % a na pravej nohe 8,93 %. 

V súbore 155 chlapcov sa zistilo vyššie percento výskytu plochej nohy na ľavej nohe 15,48 % 
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a aj na pravej nohe 12,26 %. Výskyt tretieho stupňa normálne klenutej nohy bol u chlapcov 

nižší na ľavej nohe 5,16 % a na pravej nohe vyšší 11,61 %. Výskyt vysokej nohy bol 

stanovený na 5,96 % ľavej nohy a na 4,76 % pravej nohy u dievčat. U chlapcov sa vysoká 

noha vyskytovala v 4,52 % na ľavej nohe a v 3,22 % na pravej nohe (tab.2). 
 
 

Tab. 2. Zastúpenie výskytu typov klenby nohy na statických plantogramoch v analyzovanom súbore 
(metóda Chippaux-Šmiřák index) 

 
 
 

Stupeň klenutia nohy 
Dievčatá (N=168) Chlapci (N=155) 

Ľavá noha Pravá noha Ľavá noha Pravá noha 
N % N % N % N % 

 
 
Normálna noha 

(N1) 59 35,12 51 30,36 39 25,16 38 24,52 
(N2) 80 47,62 86 51,19 77 49,68 75 48,39 
(N3) 13 7,74 15 8,93 8 5,16 18 11,61 

 
 
Plochá noha 

(P1) 2 1,19 5 2,98 10 6,45 4 2,58 
(P2) 3 1,79 2 1,19 8 5,16 7 4,52 
(P3) 1 0,6 1 0,6 6 3,87 8 5,16 

 
 
Vysoká noha 

(V1) 3 1,79 3 1,79 2 1,29 4 2,58 
(V2) 5 2,98 4 2,38 5 3,23 1 0,65 
(V3) 2 1,19 1 0,6 0 0 0 0 

SPOLU 168 100 168 100 155 100 155 100 
 
 

V tureckej štúdii  bola  plochá  noha  determinovaná  u 31,8 %  probandov,  z toho 

u 35,5 % chlapcov a 28,5 % dievčat vo veku od 6 – 13 rokov. 23,8 % bolo diagnostikovaných 

ako 1. stupeň plochej nohy a 8 % ako 2. stupeň plochej nohy [9]. Ezema, Abaraogu a Okafor 

(2014) uvádzajú prevalenciu plochej nohy 22,7 % medzi 6- až 10-ročnými deťmi [10]. 

V súbore detí sme tiež sledovali vzťah medzi deformitami nôh, ktoré určuje index 
 

Chippaux-Šmiřák k telesnej hmotnosti a k indexu BMI. V štúdiách Stolzman et al. (2015) a 

Villarroya et al. (2009) sa stretávame s významnými koreláciami medzi nadváhou, obezitou 

a výskytom plochej nohy. Vysoká hmotnosť tela má veľký vplyv na dlhodobé preťažovanie 

klenby nohy a tým aj na vznik plochej nohy [7, 11]. Výsledky našej štúdie tiež preukázali 

vzťah medzi hodnotou BMI indexu a indexom Chippaux-Šmiřák u dievčat na oboch nohách. 

So zvyšujúcimi hodnotami indexu BMI sa zvyšuje výskyt plochej nohy. U chlapcov sa tento 

vzťah nepotvrdil (tab. 3). 

Následne sa hodnotilo, či sa pri výskyte plochej nohy výrazne znižuje jej klenba. 

Porovnávali sa rozmery ako výška členku a priehlavku s indexom plochosti nohy (Chippaux- 

Šmiřák index). Všetky korelácie boli negatívne, ale takmer všetky štatisticky významné. To 
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znamená, že čím bola hodnota indexov vyššia a noha viac plochá, tým bola výška po členok 
 

a po priehlavok nižšia (tab. 3). 
 
 
 

Tab. 3. Korelácie medzi vybranými parametrami a indexom Chippaux-Šmiřák 
 

 Dievčatá Chlapci Spolu 
CHSI Ľ CHSI P CHSI Ľ CHSI P CHSI Ľ CHSI P 

 
Telesná hmotnosť r ,142 ,093 -,048 -,054 ,011 -,022 

p ,076 ,245 ,564 ,509 ,849 ,701 
 

BMI r ,259**
 ,220**

 ,066 ,085 ,130*
 ,117*

 

p  ,001  ,005 ,429 ,301  ,023  ,040 
 

Výška členku Ľ 
r  -,220**

  -,180*
 -,220**

 -,215**
  -,165**

  -,155**
 

p  ,006  ,023  ,007   ,008   ,004  ,006 
 

Výška členku P r  -,211**
  -,178*

  -,192*
   -,215**

   -,155**
  -,151**

 

p ,008  ,025  ,019   ,008   ,007  ,008 
 

Výška priehlavku Ľ 
r -,143  -,165*

  -,208*
   -,241**

   -,145*
  -,200**

 

p ,073  ,037  ,011   ,003   ,011  ,000 
 

Výška priehlavku P r -,156  -,175*
  -,224**

   -,256**
   -,154**

  -,198**
 

     p ,051 ,027 ,006 ,002 ,007 ,000 
Legenda: CHSI Ľ, P = index Chippaux-Šmiřák na ľavej a pravej nohe; r = hodnota korelačného koeficientu 
vyjadrujúca závislosť medzi danými parametrami; p = hladina významnosti α; ** = p < 0,01; * = p < 0,05 

 
 

Sledovali sa tiež intersexuálne rozdiely medzi výskytom plochej nohy v jednotlivých 

vekových kategóriách. Štatisticky významný výskyt plochej nohy mali 6-roční chlapci na 

ľavej aj pravej nohe a 9-roční chlapci na ľavej nohe (tab. 4). Ezema, Abaraogu a Okafor 

(2014) vysvetľujú asociáciu pohlavia s výskytom plochej nohy. Vyšší výskyt plochej nohy 

medzi chlapcami môže byť vysvetlený tým, že majú väčšiu valgozitu zadnej časti nohy 

zaostávaním vo vývine oproti dievčatám. V ich štúdii mali chlapci dvakrát častejšie 

diagnostikovanú plochú nohu ako dievčatá [10]. 
 
 

Tab. 4. Intersexuálne rozdiely indexu Chippaux-Šmiřák v jednotlivých vekových skupinách 
 

 
Vek Dievčatá Chlapci p 

CHSI Ľ CHSI P CHSI Ľ CHSI P CHSI Ľ CHSI P 
6,00 - 6,99 25,71 30,77 33,81 37,49 0,007 0,022 
7,00 - 7,99 30,55 30,54 32,67 32,89 0,186 0,251 
8,00 - 8,99 30,88 29,58 28,85 33,34 0,389 0,075 
9,00 - 9,99 28,24 29,11 31,25 30,38 0,017 0,176 

10,00 - 10,99 25,90 32,00 26,49 28,77 0,320 0,641 
Legenda: CHSI Ľ, P = hodnota mediánu indexu Chippaux-Šmiřák na ľavej a pravej nohe, 
p = hladina významnosti α 
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V súbore sa pozorovali tiež rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v parametroch 

nohy, ako je výška členku a výška priehlavku. Signifikantné rozdiely boli pozorované medzi 

6- a 7-ročnými chlapcami a dievčatami vo výške členku na ľavej aj pravej nohe, kým u 8- 

ročných sú pozorované len na ľavej nohe. Významné rozdiely boli u 7- a 8-ročných jedincov 

vo výške priehlavku na oboch nohách. U 6-ročných sa preukázali rozdiely len na ľavej nohe, 

naopak u 9-ročných len na pravej nohe. 
 
 

Záver   
Zo  zistených  údajov  vyplýva,  že  u detí  vo  veku  6  –  10  rokov  sa  najčastejšie 

 

vyskytovala normálne klenutá noha. Z výsledkov práce možno konštatovať, že v sledovanom 

súbore malo plochú nohu bez ohľadu na lateralitu 4,16 % dievčat a 13,87 % chlapcov. Vyšší 

výskyt plochej nohy mali 6-roční chlapci na oboch nohách a 9-roční chlapci na ľavej nohe. 

Výsledky tejto  štúdie  preukázali  vzťah  medzi  indexom  BMI  a výskytom  plochej  nohy 

u dievčat na oboch nohách. 
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Abstract 

 
Study of potential genotoxic effect of bisphenol A on yeast Saccharomyces cerevisiae and human 

lymphocytes 
Bisphenol A (BPA) is an endocrine disruptor that has been shown to be a harmful compound for living 

organisms. BPA is the main component of the most commonly used plastic products such as plastic bottles, food 
cans or dental fillings. Recently, it has become a new environmental pollutant. The information about responses 
of BPA on different organisms is expected. Thus, observation of genotoxic activity of BPA on human 
lymphocytes was evaluated using alkaline comet assay and modified comet assay with bacterial DNA repair 
enzyme FPG. Oxidation potential of BPA was evaluated through flow cytometry on strain Saccharomyces 
cerevisiae BY 4741 with fluorochromes H2 DCFDA and PI. Results show that raising concentrations of BPA 
increase the risk of DNA double-strand breaks, modified purines in DNA strands and intracellular oxidation. 

 
 
Keywords: BPA; genotoxicity; (modified) comet assay; oxidation potencial; flow cytometry 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Medzi zdroje znečisťovania životného prostredia patria v súčasnosti nové materiály, 

ako aj novo zavádzané technológie, ktoré môžu produkovať rôzne typy kontaminantov. 

Jedným z nich je organická zlúčenina bisfenol A, známa pod skratkou BPA. BPA je 

priemyselným  monomérom  a hlavným  reaktantom  pri  príprave  polykarbonátových 

plastov, epoxidových živíc a termocitlivého papiera určeného pre potlač [1]. Polykarbonátové 

plasty sa v minulosti používali na produkciu dojčenských fliaš, no ešte stále sa z nich vyrábajú 

PET fľaše na vodu, dózy na potraviny, plastové príbory, taniere či poháre [2]. Deriváty BPA 

nájdeme v plombách používaných v stomatológii [3]. 

S rozsiahlym  využitím   BPA   v priemyselnom   odvetví   stúpa   aj   jeho   výskyt 

v jednotlivých zložkách prostredia, a preto je potrebné zistiť či môže na DNA pôsobiť 

genotoxicky. Výsledky kométového testu jasne potvrdili, že vystavenie ovariálnych buniek 

čínskeho škrečka účinkom BPA spôsobuje nárast počtu dvojreťazcových zlomov DNA spolu 

so zvýšenou migráciou DNA z jadra buniek do chvosta komét [4, 5]. Podľa týchto výsledkov 

môžeme bisfenol A zaradiť medzi látky s genotoxickým účinkom na DNA. 
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BPA má negatívny vplyv na funkčnosť pankreatických beta buniek a môže teda viesť 

k inzulínovej rezistencii [6]. Ďalší kométový test bol preto vykonaný na INS-1 bunkách 

(pankreatické beta bunky sekretujúce inzulín derivované z potkana). Jeho výsledky potvrdili, 

že pôsobenie BPA indukuje značný nárast dvojreťazcových zlomov DNA, čo opäť potvrdzuje 

genotoxický potenciál tohto polutantu [7]. 

Okrem endokrinnej dizrupcie by v prípade BPA mechanizmom účinku na bunky 

mohol byť aj oxidačný stres či schopnosť vyvolať zápalové procesy v organizme [8]. 

Oxidačný stres definujeme ako nerovnováhu medzi produkciou reaktívnych foriem kysíka 

(voľných radikálov) a množstvom antioxidantov v tele [9]. Tento stav môže viesť k viacerým 

patofyziologickým stavom v organizme, vrátane neurodegeneratívnych ochorení 

(Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba), rakoviny, chronického únavového syndrómu, 

srdcových a cievnych ochorení či zápalových ochorení [10]. 

Kométovým testom  sme  chceli  stanoviť  účinok  bisfenolu  A na  ľudské  lymfocyty 

a následne ich ošetriť bakteriálnym enzýmom formamidopyrimidín-DNA glykozyláza (FPG), 

aby sme zistili, či sú v reťazcoch DNA prítomné oxidované puríny. Ďalej sme chceli 

prietokovou cytometriou potvrdiť oxidačné poškodenia buniek spôsobené BPA. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Detekcia prítomnosti  dvojvláknových  zlomov DNA prebiehala kométovým testom 

v alkalických podmienkach na ľudských lymfocytoch, ako je uvedené v [11] s nasledovnými 

zmenami: 

 neutralizácia buniek: 5 min. v roztoku 0,01 M PBS, 5 min. v dH2O 
 

 vizualizácia   komét:   fluorescenčné   farbivo   GelRed,   riedené  1:10   000   v dH2O, 
 

fluorescenčný mikroskop Zeiss, objektív 63x oil 
 

 program na vyhodnocovanie komét CometScoreTM, TriTek Corporation, Virginia, USA 
 

Detekcia oxidačného poškodenia DNA pomocou modifikovaného kométového testu 

s enzýmom FPG  prebiehala  ako  je  uvedené  v  [12]  so  zmenami,  ktoré  sú  opísané 

v predchádzajúcej metóde. 

Prietoková cytometria na meranie vnútrobunkovej oxidácie s fluorochrómami 

H2DCFDA a PI prebiehala ako je uvedené v [13] s nasledovnými zmenami: 

 fluorochróm H2DCFDA (dihydrogén dichlorofluoresceín diacetát, Sigma-Aldrich) v 
 

koncentrácii 4,9 mg/ml, rozpúšťadlom je DMSO 
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 fluorochróm PI (propídium jodid, Sigma-Aldrich) v koncentrácii 1 mg/ml, 
 

rozpúšťadlom je dH2O 
 

 prietokový cytometer BD FACSCanto II., BD Biosciences s argón-iónovým laserom 
 

emitujúcim svetelný lúč pri 488 nm a 15 mW 
 

 program na analýzu dát z prietokového cytometra FlowingSoftware 
 

 Keďže sme sledovali aj množstvo buniek v apoptóze, pred meraním na prietokovom 

cytometri sme pridali do každej vzorky po 7,5 µl farbiva PI, vzorky sme preniesli do 

skúmaviek určených na anylýzu v prietokovom cytometri a držali sme ich v tme a na 

ľade. Čas od pridania PI po samotné meranie by nemal presiahnuť 5 min. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Aby sme zistili, či poškodenia DNA vzniknuté pôsobením BPA sú oxidačného 

charakteru, použili sme modifikovaný kométový test s pridaním bakteriálneho reparačného 

enzýmu FPG, ktorý v reťazci DNA rozpoznáva oxidované puríny [14]. Tento test odhalil 

nárast počtu  zlomov  DNA  po  ošetrení  buniek  enzýmom  FPG  (obr.1,  svetlé  stĺpce) 

v porovnaní s bunkami, ktoré enzýmom neboli ošetrené (obr.1, tmavé stĺpce). Tieto miesta 

reprezentujú oxidované bázy, ktoré v DNA zostanú aj po znovuspojení zlomov DNA [15]. 

 

 
 
 

Obr. 1. Výsledky kométového testu na ľudských lymfocytoch po ovplyvnení BPA a ošetrení buniek DNA 
reparačným enzýmom FPG.Tmavou farbou sú znázornené zlomy DNA detekované bez ošetrenia buniek 

enzýmom FPG. Svetlou farbou je znázornený nárast počtu zlomov DNA po ošetrení buniek enzýmom FPG. Os x 
znázorňuje stúpajúce koncentrácie BPA, ktoré boli použité na ovplyvnenie buniek. Negatívne kontroly: 1xPBS 

a K H2 O, teda voda, v ktorej rozpúšťame BPA. ** (##) znamenajú signifikantný rozdiel P<0,01; *** (###) 
znamenajú signifikantný rozdiel P<0,001. Experiment bol vykonaný trikrát. 
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Z grafu na obr.1 vyplýva, že najvyšší počet oxidovaných báz bol zaznamenaný pri 

najnižšej použitej koncentrácii BPA (0,001 mM), avšak bez použitia enzýmu bolo maximum 

percenta DNA v chvoste pozorované pri koncentrácii 0,1 mM BPA. 

Na meranie oxidačného potenciálu BPA u buniek S. cerevisiae sme využili metódu 

prietokovej cytometrie s použitím fluorochrómu H2DCFDA. Miera oxidačného poškodenia je 

zaznamenaná ako hodnota fluorescencie detegovanej po odštiepení diacetátu z kostry 

fluorochrómu. Najvýraznejší nárast intracelulárnej oxidácie sme pozorovali pri koncentrácii 

1mM BPA (obr.2). 

 

 
 

Obr. 2. Meranie intracelulárnej oxidácie po pôsobení BPA na bunky S. cerevisiae prietokovou 
cytometriou. Nárast intracelulárnej oxidácie vidíme ako posun vrcholu grafu smerom doprava oproti negatívnej 

kontrole (PBS). Červená prerušovaná čiara slúži na uľahčenie pozerania posunu vrcholu grafu od negatívnej 
kontroly a pretína vrchol grafu pri negatívnej kontrole. Krivka je logaritmickým zobrazením, teda už mierny 
posun od negatívnej kontroly značí relatívne veľkú zmenu v nameraných hodnotách. Na oxi X je znázornená 

hodnota fluorescencie nameranej v zelenom spektre, na osi Y počet buniek s danou fluorescenciou. Zobrazený je 
reprezentatívny výsledok z 3 vykonaných experimentov. 

 
Pri najvyššej testovanej koncentrácii 1 mM BPA sme zaznamenali množstvá ROS 

v živých bunkách mierne presahujúce hodnoty pri pozitívnej kontrole, ktorou bol peroxid 

vodíka (obr.3). 

V experimente sme sledovali aj množstvo buniek, ktoré sa po pôsobení BPA dostali do 

apoptózy. Na detekciu apoptických buniek sme použili fluorochróm propídium jodid (PI), 

ktorý sa špecificky viaže na umierajúce bunky, predovšetkým tie v neskorších štádiách 

apoptózy. Z výsledkov vidíme, že najvyšší podiel apoptických buniek spôsobila najvyššia 
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testovaná koncentrácia 1mM BPA, zatiaľ čo hodnoty pri pozitívnej kontrole sa blížili k 0% 

(obr. 4). 
 
 
 

 
 

Obr. 3. Množstvo ROS odrážajúce mieru oxidačného poškodenia po pôsobení BPA na bunky S. cerevisiae 
merané prietokovou cytometriou. Os X znázorňuje testované koncentrácie látky, os Y relatívne hodnoty 

aritmetických priemerov, ktoré odrážajú množstvá ROS. Negatívna kontrola: 0,01 M PBS. Pozitívna kontrola: 
400 µM H2O2. Fluorochróm H2 DCFDA emituje svetlo zo zeleného spektra. * znamená signifikantný rozdiel 

P<0,05; ** znamenajú signifikantný rozdiel P<0,01. Výsledok je priemerom 3 experimentov. 
 
 

 
 

Obr. 4. Množstvo buniek v apoptóze po pôsobení BPA na bunky S. cerevisiae merané prietokovou 
cytometriou. Os X znázorňuje testované koncentrácie látky, os Y % buniek v apoptóze. Negatívna kontrola: 

0,01 M PBS. Pozitívna kontrola: 400 µM H2O2. Florochróm PI emituje svetlo z červeného spektra. * znamená 
signifikantný rozdiel P<0,05.Výsledok je priemerom 3 experimentov. 

 

Záver   
V prípade kométového testu sme preukázali schopnosť BPA indukovať v ľudských 

 

lymfocytoch dvojvláknové zlomy DNA, pričom ich množstvo je závislé od použitej 

koncentrácie BPA (obr. 1, bez FPG). Podobné výsledky zaznamenali aj autori pri študovaní 

derivátu BPA bisfenol A-glycidyl metakrylátu [11]. 

Modifikovaným kométovým testom, v ktorom sme ľudské lymfocyty po ovplyvnení 

BPA ošetrili bakteriálnym reparačným enzýmom FPG, sme zistili vznik oxidačných 

poškodení DNA v bunkách, konkrétne modifikovaných purínov (obr.1, s  FPG). 

Mechanizmom  pôsobenia  BPA  na  bunky  by  teda  mohol  byť  oxidačný  stres  spôsobený 
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kyslíkovými  radikálmi.  Takýto  výsledok  by  potvrdil  aj  závery  štúdií  z iných  vedeckých 

pracovísk [8, 16]. 

Zvýšená hladina ROS nameraná prietokovou cytometriou (obr. 2, 3) potvrdila zvýšenú 

vnútrobunkovú oxidáciu v bunkách S. cerevisiae. S nárastom koncentrácie BPA mierne 

stúpalo aj percento buniek v apoptóze (obr. 4). 

BPA tak môžeme zaradiť ku genotoxickým agensom a látkam so zvýšeným 

oxidačným potenciálom, ktoré na bunky pôsobia nepriamo prostredníctvom oxidačného 

stresu. Účinok látky rastie so stúpajúcou koncentráciou, pričom mierne stúpa aj jej toxicita. 
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Abstract 

 

Bisphenol A (BPA) is a compound used for production of plastics and epoxy resins. Human body is 
daily exposed to this chemical, therefore more and more attention is paid to its adverse effects. BPA is an 
endocrine disruptor and it also disrupts the balance between ROS and antioxidant defense system, thus triggering 
oxidative stress. In this study we looked at its toxic effect, affecting production of ROS and how it affects cell 
cycle progression in the yeast model Schizosaccharomyces pombe. Results showed that bisphenol A increases 
intracellular oxidation which corresponds with production of ROS in S. pombe cells. Also exposure of cells to 
this compound caused cell cycle arrest. To the best of our knowledge this is the first result showing effect of 
BPA on cell cycle in cells lacking estrogen receptor. 

 
 
Keywords: bisphenol A; cell cycle arrest; oxidative stress; Schizosaccharomyces pombe 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Bisphenol A (BPA) is a compound used in the production of polycarbonate and epoxy 

resins. These materials are commonly used for production of plastic bottles and all food 

containers in general. Under certain conditions, like sterilization or increased temperature, 

hydrolysis of polymers containing BPA can occur, thus BPA can be released to beverages and 

food chain [1]. Due to daily exposure of human body to this compound, more and more 

attention has been paid to its potential adverse health effects. BPA is considered as endocrine 

disruptor. Thus, BPA can influence many endocrine related pathways and have adverse 

effects even at concentrations lower than those in the environment [2]. There are evidences 

suggesting that BPA stimulates cell proliferation of human normal breast cells and cell 

division through the estrogen receptor pathway. These pathways could be critical for non- 

genotoxic carcinogenicity [3]. BPA caused fragmentations of chromosomes in amniotic cells 

with or without estrogen receptor (ER). However, cells with ER are more sensitive to BPA 

and also numerical aberrations like aneuploidy occur [4]. It also induces oxidative stress by 

disrupting the balance between reactive oxygen species (ROS) and antioxidant defense 

system. BPA decreases levels of antioxidant enzymes superoxid dismutase (SOD), catalase 

(CAT),  glutathione  reductase  (GR),  glutathione  peroxidase  (GSHPx)  and  glutathione 
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transferase (GST) [5]. Exposure of pancreatic cells to BPA caused time dependent increase in 

ROS cellular levels [6]. Increased DNA fragmentations was observed in spermatozoa cells 

treated with BPA [7] and caused lipoperoxidation in human hepatoma cells which are markers 

of oxidative stress [1]. There was also significant decrease in levels of GSH in rat insulinoma 

cells, another marker of oxidative stress responsible for quenching ROS. BPA also caused 

significant increase in expression of proteins associated with DNA damage repair p53 and 

Chk2 in rat insulinoma cells [8]. In this study we focused on BPA toxicity, assessing the 

intracellular oxidation in cells of S. pombe and its effect on cell cycle progression. 
 
 
Material and methods 

 

Bisphenol A (Sigma-Aldrich) was dissolved in absolute ethanol. We used S. pombe 

972h- strain. Absolute ethanol was used as a negative control. Cells were cultured in YES 

medium: 0.5% yeast extract, 3% glucose, 2% agar, 225mg/l supplements (ade,his, leu, lys, 

ura). 

Determination of intracellular oxidation 
 

For determination of intracellular oxidation, we used the fluorochrome 

dichlorofluorescein diacetate (H2DCFDA). Cells were treated with different concentrations of 

BPA and subsequently analyzed by flow cytometry in accordance with previously described 

method [9]. 

Cell cycle analysis 
 

In cells of S. pombe is timing of cytokinesis and timing of nuclear division cycle out of 

synch, therefore subsequent S phase can take place before cytokinesis. Thus, it is not possible 

to distinguish cells in G2 and binucleate cells in G1 by flow cytometry with a DNA- 

intercalating fluorochrome. However, it is possible to distinguish cells with 2C and 4C DNA 

content in the nuclei (Fig. 1). Cells with 4C content in the nuclei are  represented  by 

binucleate cells finishing S phase, and cells with 2C content in the nuclei are represented by 

cells in G2 and G1 without finished cytokinesis [10]. 

Cells were grown overnight in YES liquid medium to a concentration of 3–4x106
 

 

cells/mL. A sample of 500 µL was taken from the inoculum, for control purposes, and 

centrifuged. Subsequently the supernatant was discarded and cells were fixed in 500 µL of 

cold (4 °C) 70 % ethanol. The sample was then stored at 4 °C in the dark until further 

processing. Every sample in this experiment was processed as previously described. 

Afterwards, the cell culture was synchronized by addition of hydroxyurea (HU) (Sigma- 

Aldrich) to a final concentration of 12 mM and let to incubate at 30°C, 200 rpm for 4 h. At the 
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end of the incubation time, another control sample was taken. The culture was then 

centrifuged and washed twice with sterile deionized water to remove HU, and another sample 

was taken for control. After HU removal, the culture was separated in two aliquots and 

prepared for the two described treatments (0.5 mM BPA and 2% w/v absolute EtOH). 

Samples of 500 µL were taken from all the treatments every 30 min, including time 0, up to 

120 min. Shortly after the end of the 120 min, all the samples were washed twice with 50 mM 

sodium citrate pH 7.5 (4°C). In this step, centrifuging was performed at 4 °C, 2600 rpm for 4 

min. The samples remained in 50 mM sodium citrate pH 7.5 and RNAse A was added to a 

final concentration of 0.1 mg/mL. Samples were incubated for 3 h or overnight at 37 °C. 

Before storage at 4 °C, the samples were sonicated twice for 15 s at medium intensity. Just 

before analysis, propidium iodide (PI) was added to a final concentration of 4 µg/mL. 
 
 
Results and discussion 

 
 
 

 
 

Fig. 1. Representative histogram of asynchronous population, showing cells 
with different DNA content in the nuclei [10] 

 
 

To investigate, if BPA induces a production of ROS and thus increases intracellular 

oxidation, S. pombe cells were incubated with H2DCFDA and treated with BPA or H2O2 

(positive control). Oxidative stress caused by H2O2 increased fluorescence of cells which 

corresponded to increased intracellular oxidation in S. pombe cells. This caused a shift of the 

fluorescence in cells of S. pombe (panel C, black peak, Fig. 2) to higher fluorescence 

intensity, in comparison with cells of the negative control (red peak). Similar results were 

observed with BPA treated cells, suggesting that BPA induces production of ROS in cells of 

S.pombe. These results are consistent with the results of other groups, who performed these 

experiments with mouse embryonic fibroblasts and observed similar effect [11, 12]. 
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Fig. 2. Effect of BPA on intracellular oxidation: A) 0.75 mM BPA B) 0.85 mM BPA C) 25mM H2 O2  
(black peak represents cells treated with BPA, red peak always represent the negative control). Dtata are from 

one representative experiment from at least three independent experiments. 
 
 

To investigate the effect of BPA on cell cycle progression we used the fluorochrome 

PI followed by flow cytometry analysis. After treatment of the cells with hydroxyurea all the 

cells were synchronized in S phase, thus just the 1C peak is observed. There is no difference 

between samples until time 90 min. At this timepoint a considerable proportion of cells has 

completed S phase but still did not conclude cytokinesis (4C cells, second peak in panel J, 

fig.3), while majority of the BPA-treated cells still did not enter S phase (panel I, fig.3). These 

findings indicate that BPA caused cell cycle arrest in comparison to control. There are 

evidences that BPA causes cell cycle arrest in mouse embryonic fibroblasts where 

significantly bigger proportion of cells treated with BPA got arrested in G2 compared to 

control [12]. Our results do not provide clear evidence in which phase of cell cycle arrest 

happened, therefore more experiments need to be carried out. 
 
 
Conclusion 

The aim of this study was to assess the toxicity of BPA on cells of S. pombe. We 

looked at the effect of BPA on intracellular oxidation and effect on cell cycle progression. 

Results showed that BPA induced the production of ROS, therefore intracellular oxidation 

was increased in S. pombe cells. Analysis of cell cycle revealed that BPA induces cell cycle 

arrest of cells S. pombe. However, to the best of our knowledge these results are the first 

report showing that BPA affects cell cycle progression in cells without estrogen receptor. ER 

plays role in cell proliferation and cell cycle change, caused by BPA [3, 13]. Our data suggest 

that there is also another mechanism of BPA action. This could be caused by many other 

pathways. Together with the results from intracellular oxidation and also previous studies, we 
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suggest that this arrest could be the result of DNA damage caused by ROS. However, more 

experiments need to be carried out to prove this hypothesis. 
 
 

 
 

Fig. 3. Effect of BPA on cell cycle: A) Cells before synchronization; B) synchronized cells C) BPA [0 min] D) 
Control [0 min] E) BPA [30 min] F) Control [30 min] G) BPA [60 min] H) Control [60 min] I) BPA [90 min] J) 
Control [90 min] K) BPA [120 min] L) Control [120 min]. All the BPA samples were treated with 0.5mM BPA 
and control represents 2% w/v absolute EtOH. Dtata are from one representative experiment from at least three 

independent experiments. 
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Abstract 

 
Microglia and Immunotherapy for Alzheimer’s Disease 
Alzheimer’s disease, the major cause of dementia, represents one of the most feared diagnoses amongst 

elderly people. This chronic  neurodegenerative illness has an estimated prevalence  of almost 30% in the 
population of people above 65 years and the average clinical duration of 8–10 years. Alzheimer’s disease is 
characterized by pathologic accumulation  of intracellular and extracellular tau protein  aggregates forming 
neurofibrillary tangles, as well as extracellular deposits of β-amyloid, forming plaques in the brain parenchyma. 
However, because tau lesions correlate better with the degree of dementia than β-amyloid plaques, it has become 
a promising target of therapy. A key player in pathological tau clearance is the brain-specific macrophage-like 
cell – microglia. In this study, we examined the interplay between microglial cells and pathological tau protein 
species, mediated by our therapeutic antibody. The results indicate a significant activation-enhancing power of 
the antibody/tau complex and its increased uptake by microglial cells. 

 
 
Keywords: Alzheimer’s disease; Tau protein; microglia; therapeutic antibody. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Alzheimerova   choroba   (AD)   je   progresívne,   neremitujúce,   neurodegeneratívne 

ochorenie,  ktoré  postihuje  rozsiahlu  časť  mozgového  kortexu  a hipokampu.  Typickým 

prejavom  Alzheimerovej  choroby  je  prítomnosť  patologických  foriem  tau  proteínu  a β- 

amyloidu, ktoré v priebehu progresie ochorenia vytvárajú intracelulárne neurofibrilárne klbká 

(posttranslačne   modifikovaný/skrátený  tau   proteín)   a extracelulárne   plaky  (β-amyloid). 

Hromadením  týchto  patológií  dochádza  k postupnému  odumieraniu  neurónov  a  teda  v 

konečnom dôsledku k strate kognitívnych schopností pacienta, k demencii a smrti [1]. Až 

donedávna  sa  výskum  liečiv  zameriaval  na  odstránenie  depozitov  β-amyloidu,  keďže  sa 

predpokladalo, že je hlavným spúšťačom ochorenia a spôsobuje vznik ďalších patologických 

procesov   –   β-amyloidová   hypotéza.   Avšak   zatiaľ  žiaden  z   terapeutických   prístupov 

opierajúcich sa o β-amyloidovú hypotézu nevykazuje signifikantné zmiernenie symptómov. 

Naopak  štúdium  úlohy  tau  proteínu  v patogenéze  AD  ukazuje,  že  lokalizácia  tau  lézií 

a propagácia  tau  z enthorinálneho  kortexu  do  hipokampálnych  a neokortikálnych  oblastí, 

takmer  dokonale  koreluje  s klinickými  príznakmi  AD.  Patologické  formy  tau  proteínu 
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vykazujú endopatogénne znaky, podobne ako prióny, a sú schopné trans-synaptickej 

propagácie do susediacich neurónov, kde následne spôsobujú transformáciu normálnych 

foriem proteínu na patologické. Tým dochádza k strate funkcie, ktorou je podpora 

mikrotubulov a následne k neuronálnej smrti a neurodegenerácii [2]. 

Jedným z najsľubnejších terapeutických prístupov sa v súčasnosti ukazuje byť 

imunoterapia. Základnou hypotézou imunoterapie je, že protilátka špecificky rozoznávajúca 

patologické tau prenikne cez hematoencefalickú bariéru do mozgu, kde sa naviaže na svoj 

epitop na extracelulárnom tau proteíne a tak zabráni jeho ďalšiemu šíreniu a stimuluje 

aktiváciu imunokompetentných buniek mozgu – mikroglií, ktoré následne fagocytujú komplex 

protilátka-tau [3]. V tejto práci sme použili kandidátnu terapeutickú protilátku DC8E8, ktorá 

rozoznáva patologicky skrátené formy tau proteínu s mnohonásobne vyššou afinitou ako 

normálnu formu tau proteínu. Minimálnym epitopom DC8E8 je aminokyselinová sekvencia 

HXPGGG. Väzbou na tento epitop zabraňuje patologickým tau-tau interakciám a teda tvorbe 

di-, tri- a oligomérov, ktoré by mohli dať vznik neurofibrilárnym klbkám. Na druhej strane, 

väzba DC8E8 na nízko-afinitný epitop na nepatologickej forme tau proteínu nemá žiaden 

vplyv na jeho fyziologickú funkciu – ktorou je podpora skladania mikrotubulov. Táto 

diskriminácia medzi zdravým  a patologickým tau, ju činí bezpečným imunoterapeutikom [4]. 

Cieľom tejto práce bolo otestovať hypotézu o možnom mechanizme účinku protilátky 

DC8E8 na bunkovej úrovni, a to v kontexte interakcie komplexu DC8E8-Tau s bunkami 

mikroglie. Keďže z predchádzajúcich štúdií vieme, že mikroglia je do určitej miery schopná 

fagocytovať tau oligoméry [5], zamerali sme sa na zodpovedanie otázky, či pridanie protilátky 

zvyšuje fagocytárnu kapacitu mikroglie pre tau. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Hypotézu o urýchlenom pohlcovaní patologických foriem tau proteínu za pomoci 

protilátky sme testovali na dvoch typoch bunkových modelov: na primárnej mikrogliovej 

kultúre a na imortalizovanej bunkovej línii BV2 (myšacie makrofágy získané z kostnej drene 

a imortalizované pomocou v-raf/v-myc nesúceho retrovirálneho vektora J6 [6]). 

Zmiešanú neurogliovú kultúru sme získali izoláciou z mozgového tkaniva P.0-2 

potkaních mláďat podľa [7]. Inkubovali sme ich 7dní v DMEM médiu (Dulbecova 

modifikácia Eaglovho média) s obsahom 10% tepelne inaktivovaného teľacieho séra, 

glutamínu a gentamycínu. Inkubácia prebiehala pri teplote 37°C a 5% obsahu CO2. Rovnaké 

médium  a  podmienky sa  použili  aj  na  kultiváciu  buniek  línie  BV2.  Z kultúry primárnej 
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neuroglie sme následne jemnou trypsinizácou (0,05 – 0,12% trypsín) po dobu 25 minút pri 

37°C oddelili vrstvu astrocytov, pričom sme získali čistú (98%) mikrogliovú kultúru. 

U oboch typov buniek sme následne otestovali ich schopnosť aktivácie, pridaním LPS 

(konc. 1µl/ml) ku kultúre na sklíčkach s denzitou 3.105 buniek/ml na čas 24 a 48 hodín. 

V oboch časových úsekoch sme použitím Griessovho testu zmerali koncentráciu NO v médiu 

buniek. Nameraná koncentrácia NO bola priamo úmerná miere aktivácie kaspázovej signálnej 

dráhy, ktorej dôsledkom je okrem iného aj produkcia NO-syntázy bunkami mikroglie [8]. 

Aktiváciu buniek LPS sme vizualizovali za použitia špecifických primárnych 

protilátok: Iba1 (Ionized Calcium-Binding Adapter Molecule 1), CD16 (FcγRIII), CD64 

(FcγRI), CD68 (transmembránový glykoproteín), CD11b (Integrín Alpha M), a fluorescenčne 

značených sekundárnych protilátok: AlexaFluor-488 a AlexaFluor-546. 

Po verifikácii aktivovateľnosti buniek sme k obom typom buniek pridali 
 

a.) imunopurifikovaný proteín tau, fluorescenčne značený Alexa Fluor-488 

(Invitrogen) 

b.) imunopurifikovaný proteín tau (+Alexa Fluor-488) v komplexe s terapeutickou 

protilátkou DC8E8 

Použitý tau proteín bol ľudský tau151-391 exprimovaný v E. coli BL21(DE3) z expresného 

vektora pET-17, purifikovaný z bunkových lyzátov. 

Po desiatich minútach inkubácie (37°C/5%CO2) sme tau/tau-DC8E8 odobrali, bunky premyli, 

opracovali 0,05% trypsínom (3min) aby sme z povrchu buniek odstránili naviazaný no 

neinternalizovaný tau/tau-DC8E8 komplex a fixovali pomocou 4% PFA-PHEM pH 6,9 

12minút/37°C. Sklíčka s bunkami sme montovali pomocou montovacieho média s obsahom 

DAPI a preparáty snímali pomocou konfokálneho mikroskopu LSM 710 (Zeiss, Jena, 

Germany). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Výsledkom mnohých izolácií buniek, príprav bunkových kultúr a modifikácií 

podmienok bolo získanie buniek pripravených na jednotlivé experimenty. Prvým krokom bol 

biochemický dôkaz aktivity buniek pomocou Griessovho testu. 

137 



 
 

Obr. 1. Miera aktivácie buniek pridaním LPS do kultúry. LPS aktivoval bunky najsilnejšie po pôsobení po 
dobu 72 hodín. K aktivácii buniek ku ktorým nebolo pridané LPS nedošlo. Hodnoty uvázdame pre tri rôzne 

denzity bunkových kultúr (farebne odlíšené stĺpce grafu). 
 
 

Výsledok Griesovho testu ukazuje, že kultivované bunky sú schopné transformácie na 

imunologicky aktivovaný fenotyp, a teda sú vhodné na ďalšie experimenty. 

Pre  demonštráciu  morfologických  zmien  buniek  mikroglie  a BV2,  sme  pripravili 

snímky immunocytochemických, fixovaných preparátov. 
 
 

 
 

Obr. 2. Imunocytochemické farbenie buniek mikroglie a buniek línie BV2 
A: bunky primárnej mikroglie v zmiešanej gliovej kultúre - v ľavom stĺpci je kontrolná skupina (bez pridania 

LPS), v ľavom stĺpci bunky po aktivácii LPS. 
B: bunky línie BV2 - v ľavom stĺpci je kontrolná skupina (bez pridania LPS), v ľavom stĺpci bunky po aktivácii 

LPS. 
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Na záver sme testovali vplyv terapeutickej protilátky na skrátenie času, za ktorý 

mikroglia fagocytuje patologický skrátený tau proteín. Výsledok experimentu sme opäť 

vizualizovali pomocou konfokálnej mikroskopie. 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Pôsobenie terapeutickej protilátky na rýchlosť fagocytózy tau proteínu bunkami mikroglie 
Prítomnosť zelenej fluorescencie v cytoplazme buniek je dôsledkom pohltenia značeného tau proteínu bunkou. 

V prípade primárnej mikroglie je tento jav zreteľnejší, zatiaľ čo v prípade buniek BV2 menej. 
 
 

Záver   
Výsledky tu prezentovaných experimentov ukazujú, že bunky mikroglie sú schopné 

 

fagocytovať patologické formy tau proteínu a naznačujú, že študovaná terapeutická protilátka 

do istej miery urýchľuje tento proces. Avšak na jednoznačné overenie tejto hypotézy bude 

nevyhnutné otestovanie kratších časových intervalov ako je 10 minút a taktiež použitie 

kvantitatívnych metód (napr. FACS – z angl. fluorescence-activated cell sorting, čiže 

prietoková cytometria), poskytujúcich výsledky s informáciou o kvantite. 
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Abstract 

 
Isolation and molecular analysis of mutants of Chlamydomonas reinhardtii defective in metabolism of 

phosphorus 
Phosphorus is essential component of living organisms. Deficiency of phosphorus in environment 

causes nutrition stress and can eventuate in death of organism. Plants and other organisms have mechanisms how 
to cope with deficiency of phosphorus. These mechanisms include production of hydrolytic enzymes, 
phosphatases that help to release phosphate from non-assimilable compounds. The unicellular green alga 
Chlamydomonas reinhardtii produces two constitutive acid phosphatases, one derepressible neutral phosphatase 
and two derepressible alkaline phosphatases. Genes that code at least one of these phosphatases has not been 
identified yet. In our study, we aimed to isolate mutants defective in production of phosphatases and identify 
genes involved in production and regulation of phosphatases. 

 
 
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii; phosphorus deprivation; phosphatase; aph7 gene 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Fosfor je dôležitou zložkou živých sústav. Je esenciálny najmä pre syntézu 

nukleových kyselín a membrán, energetický metabolizmus a signalizáciu, ale má mnoho 

ďalších úloh. Fosfor je v zemskej kôre zastúpený v relatívne veľkom množstve, avšak väčšina 

je v podobe esterov alebo solí, ktoré sú pre rastliny neasimilovateľné. Nedostatok fosforu 

v prostredí predstavuje pre rastlinu nutričný stres, ktorý môže vyústiť až do smrti organizmu. 

Preto si rastliny vyvinuli mechanizmy, ako sa s nedostatkom fosforu vyrovnať. Na nedostatok 

fosforu v prostredí reagujú rastliny zmenami v bunkovom metabolizme, spomalením až 

zastavením rastu a delenia buniek, mobilizáciou fosforu zo zásob, prestavbou koreňového 

systému, syntézou hydrolytických enzýmov (fosfatáz), syntézou vysoko-afinitných 

membránových transportérov a inými zmenami, ktoré umožnia rastline prečkať nepriaznivé 

obdobie [1-2]. 

Pre zvyšovanie výnosov pri pestovaní poľnohospodárskych plodín je fosfor dodávaný 

v podobe hnojív. Asimilovateľný fosfor z hnojív sa však rýchlo mení na neasimilovateľný, čo 

vedie k nadmernému hnojeniu. Nadmerné hnojenie hnojivami s vysokým obsahom fosforu 

nemá nepriaznivý vplyv na samotný rast poľnohospodárskych plodín, avšak pôsobí negatívne 

na okolité ekosystémy, napríklad eutrofizáciou vodných tokov a plôch [3]. Jedným z riešení 
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tohto problému sa javí genetická modifikácia plodín, ktoré by boli schopné lepšie zužitkovať 

fosfor obsiahnutý v pôde. Pre vytvorenie takýchto rastlín je však nutné pochopenie 

metabolizmu fosforu a jeho regulácie u vyšších rastlín a taktiež identifikácia  génov 

zapojených v týchto mechanizmoch. 

Nakoľko práca s vyššími rastlinami je náročná, zvolili sme pre náš výskum 

jednoduchší modelový organizmus, a to eukaryotickú jednobunkovú zelenú riasu 

Chlamydomonas reinhardtii.  C.  reinhardtii  má  mnoho  mechanizmov  vyrovnávania  sa 

s nedostatkom fosforu v prostredí spoločných s vyššími rastlinami. Riasa reaguje spomalením 

až zastavením rastu, znížením fotosyntetickej aktivity, mobilizáciou zásob fosforu, syntézou 

hydrolytických enzýmov (fosfatáz a ribonukleáz) a syntézou vysoko-afinitných transportérov 

[2]. U C. reinhardtii bolo izolovaných niekoľko mutantov v odpovedi na nedostatok fosforu 

v prostredí [4-7]. Bol identifikovaný gén PSR1, pravdepodobne kódujúci transkripčný faktor 

zúčastňujúci sa reakcie bunky na nedostatok fosforu v prostredí [1,7] a bolo identifikovaných 

predbežne päť fosfatáz. Dve konštitutívne exprimované fosfatázy s aktivitou pri pH 4,5 - 5,0, 

nazývané kyslé fosfatázy [4,8] a tri fosfatázy inducibilne exprimované počas nedostatku 

fosforu, z ktorých dve majú optimálne pH 9,0 - 9,5 (zásadité fosfatázy) [5, 9-10] a jedna 

s optimálnym pH 7,0 (neutrálna fosfatáza) [8]. Tri z piatich spomínaných fosfatáz sú 

pravdepodobne lokalizované v okolí bunkovej steny riasy a predpokladá sa, že počas 

nedostatku fosforu v prostredí sú v rozličných množstvách vylučované s cieľom mobilizácie 

zásob fosforu z prostredia. Lokalizovaná v okolí bunkovej steny je jedna z kyslých fosfatáz, 

neutrálna fosfatáza a jedna zo zásaditých fosfatáz [9-10]. 

Cieľom nášho výskumu bolo získanie mutantov C. reinhardtii, ktoré by mali 

nefunkčnú niektorú z fosfatáz lokalizovaných v okolí bunkovej steny a následná analýza 

týchto mutantov s cieľom identifikácie znefunkčneného génu. Pre sledovanie fosfatáz sme 

použili kmeň C. reinhardtii s mutáciou cw-15 (mutant netvoriaci bunkovú stenu), u ktorého 

dochádza k vylučovaniu fosfatáz do prostredia [11]. Nakoľko riasa uprednostňuje pri 

integrácii cudzorodej DNA do genómu spájanie nehomologických koncov (pred 

homologickou rekombináciou) [12], pre získanie mutantov sme zvolili inzerčnú mutagenézu, 

pri ktorej dochádza k náhodnému včleneniu konštruktu DNA do genómu riasy. Riasu sme 

transformovali a získané transformanty sme testovali na aktivitu fosfatáz sekretovaných do 

prostredia riasy. Vybrané transformanty sme analyzovali s cieľom získania sekvencií 

priľahlých k inzertovanému konštruktu a následnému dohľadaniu týchto sekvencii v genóme 

riasy použitím genómových databáz. 
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Materiál a metódy 
 

Bunky C. reinhardtii, kmeň CC277 (cw15-mt2+) sme kultivovali 3 dni na pevnom a 3 

dni na tekutom TAP médiu, transformovali DNA konštruktom s aph7 génom (kódujúci 

hygromycín B fosfotransferázu) [13] metódou pretrepávania so sklenenými guľôčkami [14] 

a kultivovali 2 týždne na selekčnom TAH médiu (TAP médium s prídavkom hygromycínu B 

(10 μg/ml)). Narastené transformanty sme testovali na aktivitu fosfatáz vylučovaných do 

prostredia podľa [4]. Testovanie umožňuje identifikáciu aktivity kyslých a neutrálnych 

fosfatáz na základe farebnej reakcie. Princípom metódy je inkubácia kolónií s roztokom 

obsahujúcim α-naftylfosfát (1-naftylfosfát disodná soľ), ktorý je substrátom pre fosfatázy. 

Fosfatázy hydrolyzujú α-naftylfosfát na α-naftol. Ten reaguje s diazóniovou soľou 

(tetrazotizovaný-O-dianizidín (Fast Blue B Salt)) za vzniku farebného komplexu. Hľadali sme 

kolónie bez farebnej reakcie, ktoré naznačovali nefunkčnosť skúmaných fosfatáz. 

U transformantov vybraných selekciou sme analyzovali počet miest inzercie 

konštruktu Southern blotom. Genómovú DNA (4-7 μg) sme štiepili 40-50 U restrikčného 

enzýmu (PstI a StuI) cez noc pri 37 °C. Ako marker molekulárnej hmotnosti sme použili 

Lambda DNA/EcoRI+HindIII Marker (Thermo Scientific). Vzorky sme separovali v 1% 

agarózovom géli pri 60 V 2 hodiny. Ďalej sme postupovali podľa overeného protokolu [15]. 

Genómovú DNA preblotovanú na membránu sme hybridizovali so značenou sondou 

komplementárnou ku časti génu aph7. Sondu sme značili a vizualizovali použitím kitu DIG 

High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I (Roche). 

Transformanty s jedným  miestom  inzercie  sme  ďalej  analyzovali  PCR  reakciou 

s cieľom identifikácie miesta inzercie. Genómovú DNA (7-10 ug) sme štiepili 60-80 U 

restrikčného  enzýmu  (PstI,   StuI,   NcoI,   PwuII,   alebo   NsbI)   cez   noc   pri   37   °C. 

K purifikovaným produktom štiepenia sme ligovali vlásenky (HP2_blunt, HP2_PstI alebo 

HP2_NcoI, podľa použitého enzýmu). Takto pripravené vzorky sme podrobili PCR analýze, 

ktorá pozostávala z dvoch PCR reakcií. V prvej PCR reakcii bola ako templát použitá štiepená 

genómová DNA s ligovanou vlásenkou (100 ng). Reakčná zmes obsahovala dva druhy 

primerov (Tab.1.): adaptorový primer (Petra A alebo Petra B), hybridizujúci s ligovanou 

vlásenkou a primer Hyg_NF1 alebo Hyg_NR1 hybridizujúci k aph7 génu v DNA konštrukte. 

V druhej PCR reakcii bola ako templát použitá zmes PCR1 (2-3 μl) a primery Hyg_NF1/NR1 

boli nahradené primermi Hyg_NF2/NR2, ktoré sú umiestnené bližšie k okraju konštruktu 

DNA a zabezpečujú vznik špecifickejšieho produktu (v porovnaní s PCR1). Produkty z oboch 

PCR   reakcií   sme   vizualizovali   na   1%   agarózovom   géli.   Produkty   sme   z gélu 
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vyrezali, purifikovali kitom Nucleospin gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel) a odoslali 

na sekvenáciu. 

 
Tab.1. Zoznam použitých primerov 

 
Primer Sekvencia 

HygR_NF1 5´- GAGACTCCCGCTACAGCCTG - 3´ 

HygR_NF2 5´- CTGCACGACTTCGAGGTGTTCG - 3´ 

HygR_NR1 5´- CCAGTGCTCGCCGAACAGCT - 3´ 

HygR_NR2 5´- TCGTTCCGCAGGCTCGCGTA - 3´ 

Petra A 5´- CTCTAGACTGTGAGACTTGGACTAC- 3´ 

Petra B 5´-ATGGTGCTGGATCTCAATGTGGAGTCGCCGGCGGA – 3´ 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Otestovali sme aktivitu fosfatáz vylučovaných do prostredia u 436 transformantov. 

Naším cieľom bolo identifikovať transformanty, u ktorých nebola pozorovaná farebná reakcia 

pri testovaní s naftylfosfát-dianizidínovým roztokom [4], čo naznačovalo nefunkčnosť 

niektorej z fosfatáz. Testovaním sa nám podarilo získať jedného zaujímavého transformanta 

(mutant P), ktorý vykazoval zníženú aktivitu neutrálnej fosfatázy (Obr.1.). 
 
 

 
 

Obr.1. Výsledok testovania aktivity fosfatáz vylučovaných do prostredia. Kolónie transformantov 
C. reinhardtii prenesené na filtračný papier a testované na aktivitu fosfatáz vylučovaných do prostredia podľa 

[4]. Časť A zobrazuje testovanie na aktivitu neutrálnych fosfatáz, časť B znázorňuje testovanie na aktivitu 
kyslých fosfatáz. Symbol * označuje získaného transformanta (mutanta P), ktorý vykazoval zníženú aktivitu 

neutrálnej fosfatázy. 
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Nakoľko sme transformanty získavali inzerčnou mutagenézou, bolo pred ďalšími 

analýzami potrebné identifikovať množstvo konštruktov DNA včlenených do genómu riasy. 

Viacero včlenených konštruktov komplikuje identifikáciu génu zodpovedného za mutantný 

fenotyp. Počet miest inzercie sme analyzovali Southern blotom (Obr.2.) a zistili sme, že 

u mutanta P došlo pravdepodobne ku včleneniu iba jedného konštruktu DNA do genómu 

riasy. 
 

 
 
 

Obr.2. Výsledok analýzy Southern blotom. Znázornenie počtu hybridizácií značenej sondy ku génu 
aph7 integrovanej v štiepenej genómovej DNA u analyzovaných transformantov. Symbol * označuje pozorované 

fragmenty genómovej DNA hybridizujúce so sondou. Počet pozorovaných fragmentov zodpovedá 
predpokladanému počtu inzertovaných konštruktov DNA. Dráhy 1., 3., 5. a 7. obsahujú genómovú DNA   
štiepenú enýmom PstI. Dráhy 2., 4., 6. a 8. obsahujú genómovú DNA štiepenú StuI. Dráhy 1., 2. a 5., 6. 

reprezentujú počet inzercií u mutanta P. Dráhy 3.a 4. reprezentujú počet inzercii u netransformovaných buniek 
C. reinhardtii, kmeň CC277 (kontrola). Dráhy 7. a 8. patria transformantovi prejavujúcemu sa odlišným 

mutantným fenotypom, nesúvisiacim s naším výskumom. 
 
 

Pri inzerčnej mutagenéze dochádza k náhodnému včleneniu konštruktu DNA do 

genómu, čo je prospešné pre výrobu transformantov, avšak kritické pre identifikáciu 

prerušeného génu. Pre identifikáciu prerušeného génu, je nutné lokalizovať miesto inzercie 

konštruktu DNA. Pre lokalizáciu sme použili modifikovanú PCR reakciu, ktorou sme sa 

snažili amplifikovať sekvencie priľahlé k inzertovanému konštruktu. PCR reakciami sa nám 

podarilo získať  niekoľko  produktov  (o  veľkosti  cca  850  bp),  ktoré  boli  purifikované 

a odoslané na sekvenáciu. Doposiaľ sa nám však nepodarilo získať sekvencie dohľadateľné 

v genómových databázach. K získaniu lepšie sekvenovateľných produktov PCR by mohlo 

napomôcť použitie novo navrhnutého primeru. 
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Záver   
Podarilo sa nám identifikovať transformanta C. reinhardtii so zníženou funkčnosťou 

 

neutrálnej fosfatázy (mutant P). Identifikovali sme počet konštruktov DNA inzertovaných do 

jeho genómu a izolovali sme úseky sekvencii z genómu priľahlé ku inzertovanému konštruktu 

DNA, ktoré sme sekvenovali. 
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Abstract 

The influence of different iron source in culture medium on shoot multiplication in Rubus fruticosus L. 
'Loch Ness' 

The aim of this work was to improve protocol for micropropagation of R. fruticosus 'Loch Ness' from 
dormant buds used as primary explants. Shoot initiation was successful on Murashige and Skoog medium (MS) 
with 1 mg l-1 6-benzylaminopurine (BAP), 0.1 mg l-1 indole-3-butyric acid (IBA) and 0.1 mg l-1 giberellic acid. 
For the shoot multiplication, the concentrations of growth hormones were adjusted to 0.5 mg l-1 BAP and 0.2 mg 
l-1 IBA. Rooting was achieved on medium with 1 mg l-1 IBA. Further analyses were done focusing on the effect 
of different iron sources on the shoot proliferation of 'Loch Ness'. Higher multiplication of shoots was observed 
after cultivation on standard MS medium with FeNaEDTA as iron source compared to cultivation on medium 
MS van der Salm modification with different iron source (FeEDDHA). These results can be used for further 
optimization of micropropagation process for different Rubus cultivars. 

 
 
Keywords: Rubus fruticosus; micropropagation; iron 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rod Rubus je jednou z najkomplexnejších taxonomických skupín čeľade ružovité 

(Rosaceae). Zahŕňa približne 600 – 800 druhov malín, černíc a ich hybridov vo viacerých 

podrodoch. Je široko rozšírený v Európe, Severnej Amerike aj západnej Ázii. Zaraďujeme 

sem kry a polokry vzpriameného rastu, ktoré majú plazivé korene a striedavé zložené listy. 

[1]. Maliny a černice sa už oddávna zaraďovali do ľudskej stravy, keďže plody obsahujú 

množstvo biologicky aktívnych látok. Patria sem hlavne antioxidanty ako kyselina askorbová, 

ďalej antokyány, flavonoly, katechíny a ďalšie polyfenoly. Plody sa dajú jesť surové, prípadne 

zamraziť, sušiť, lisovať, použiť na prípravu džemov, sirupov, džúsov a pod. [2]. 

'Loch Ness' (R. fruticosus L.) je polovzpriamená, stredne silno rastúca beztŕňová 

odroda černice, ktorá nepodlieha chorobám a poskytuje pravidelné vysoké úrody. Ide o 

komplexný hybrid tvorený severoamerickými odrodami. Plody sú veľké, majú hmotnosť 6 - 8 

g. Doba dozrievania začína v júli, plody dozrievajú postupne do augusta. Nevyžaduje žiadnu 
 

ochranu voči škodcom a chorobám. Je dostatočne mrazuvzdorná [3]. Mikropropagácia odrôd 
 

R. fruticosus bola dosiaľ publikovaná viacerými autormi [4,5,6]. Napriek tomu mnohé odrody 
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zostávajú rekalcitrantné a prejavujú veľmi nízku schopnosť regenerácie v in vitro 

podmienkach. Pre tieto odrody je potrebná optimalizácia mikropropagačného protokolu za 

účelom zvýšenia produkcie zdravých a genotypovo identických rastlín. Získanie zdravého 

sadbového materiálu v konečnom dôsledku umožní začlenenie týchto druhov do produkčného 

systému. 

Cieľom našej práce bola optimalizácia protokolu pre mikropropagáciu R. fruticosus 

odrody 'Loch Ness' sledovaním vplyvu rôzneho zdroja železa na proliferáciu výhonkov in 

vitro. 
 
 
Materiál a metódy 

Ako primárne explantáty sme použili dormantné axilárne a apikálne púčiky R. 

fruticosus 'Loch Ness' z dospelej rastliny zbierané vo februári 2016 v lokalite Nitra. Izolované 

púčiky sme sterilizovali  1  min.  v 70%  EtOH,  4  min  v 0,1%  HgCl2,  premyli  3x10  min. 

v sterilnej destilovanej H2O a vysadili na Petriho misky. Pre založenie in vitro kultúr sme ako 

iniciačné médium použili Murashige a Skoog médium [7] s obsahom 1 mg.l-1 6- 

benzylaminopurínu (BAP), 0,1 mg.l-1 kyseliny indolyl-3-maslovej (IBA) a 0,1 mg.l-1 kyseliny 

giberelovej (GA3). Médium sme doplnili o 30 g.l-1 sacharózy a 8 g.l-1 fytoagaru pri pH média 

5,6. Po 4 týždňoch kultivácie sme výhonky preniesli z P. misiek do kultivačných nádob 

(Combiness) na multiplikačné MS médium s upravenými koncentráciami rastových 

regulátorov BAP 0,5 mg.l-1 a IBA 0,2 mg.l-1. Koncentrácia GA3 ostala nezmenená. 

Multiplikácia  výhonkov   trvala   12   týždňov.   Zdravé   trsy   predlžujúcich   sa   výhonkov 

z multiplikačného MS média sme použili na zakoreňovanie na MS médiu s obsahom 1 mg.l-1 

IBA po dobu 6 týždňov. Po vytvorení koreňovej sústavy (3 - 4 korene) sme vyhodnotili 

percento zakoreňovania. Rastliny sme vybrali z kultivačných nádob a po šetrnom odstránení 

zbytkov agaru preniesli priamo do záhradného substrátu v plastových miniskleníkoch. 

Aklimatizácia prebiehala po dobu 4 týždňov, pričom prvé dva týždne boli miniskleníky 

prikryté priesvitným vekom. Rastliny sme pravidelne rosili a vizuálne ich kontrolovali. 

Pre testovanie vplyvu rôznych zdrojov železa na proliferáciu výhonkov sme časť 

namnožených výhonkov preniesli na modifikované MS VDS médium [8], ktoré sa od 

štandardného MS média líšilo len v zdroji železa. V štandardnom MS médiu je zdrojom 

železa FeNaEDTA (železito-sodná soľ kyseliny etyléndiamíntetraoctovej) v koncentrácii 36,7 

mg.l-1, zatiaľ čo v MS VDS médiu je to FeEDDHA (etyléndiamín-2-hydroxy-fenyl-acetát 

železitý)  v koncentrácii  96  mg.l-1.  Pre  oba  experimentálne  varianty  sme  analyzovali  30 
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explantátov. Kultivácia  prebiehala  v  kultivačnej  miestnosti  pri  22°C,  fotoperióde  16h 

a intenzite svetla 50 μmol.m-2.s-1. Hodnotili sme počet vytvorených výhonkov/explantát po 

dobu 3 subkultivácií (dĺžka jednej subkultivácie bola 4 týždne). Priemerný multiplikačný 

koeficient (Q) pre každú variantu a subkultiváciu, počítaný podľa vzorca Q = nv/ne, nv = 

počet výhonkov a ne = počet explantátov, sme porovnali pomocou t-testu. Celkový 

multiplikačný koeficient pre každú variantu média predstavuje aritmetický priemer troch 

subkultivácií. 
 
 
Výsledky a diskusia 

Naším cieľom bolo vypracovanie protokolu pre mikropropagáciu R. fruticosus 'Loch 

Ness' a stanovenie vplyvu rôzneho zdroja železa na proliferáciu výhonkov. Na založenie in 

vitro kultúry sme použili 64 explantátov. Úspešnosť sterilizácie bola 65,63%. Zo 

zostávajúcich 42 explantátov sa 17 vyvinulo vo výhonky na iniciačnom MS médiu s obsahom 

1 mg.l-1 BAP, 0,1 mg.l-1 IBA a 0,1 mg.l-1 GA3 (Obr. 1A), na základe čoho sme stanovili 

úspešnosť iniciácie na 40,48%. Na multiplikačnom MS médiu s 0,5 mg.l-1 BAP, 0,2 mg.l-1 

IBA a 0,1 mg.l-1 GA3 bola pozorovaná tvorba výhonkov, ktoré sme po oddelení každé 4 

týždne prenášali na čerstvé kultivačné médium rovnakého zloženia. Výhonky boli zdravé, 

tmavozelenej farby, bez chloróz a nekróz (Obr. 1B). Z 11 trsov prenesených na zakoreňovacie 

MS médium s 1 mg.l-1 IBA zakorenilo 9, (Obr. 1C), čo predstavuje 81,81% úspešnosť 

zakoreňovania. Úspešnosť aklimatizácie dosiahla 100% (Obr. 1D). 
 
 
 

 
 

 
Obr. 1. Mikropropagácia R. fruticosus 'Loch Ness'. A – iniciácia výhonkov, B – multiplikácia 

výhonkov, C – zakoreňovanie trsov, D – aklimatizovaná rastlina 
 
 

Pre stanovenie vplyvu rôzneho zdroja železa na tvorbu výhonkov sme vypočítali 

multiplikačné koeficienty Q pre každý experimentálny variant (MS a MS VDS médium) 

počas 3 subkultivácií, ktoré boli štatisticky porovnané pomocou t-testu (Tab. 1). 
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Tab. 1. Multiplikačný koeficient (Q) získaný po 3 subkultiváciách R. fruticosus 'Loch Ness' na 

médiu s obsahom FeNaEDTA (MS) a FeEDDHA (VDS) a vyhodnotenie t-testu 
 

subkultivácia Q (MS) Q (VDS) t-hodnota p 
I. 2,533333 2,266667 0,918497 0,362163 
II. 2,966667 3,600000 -1,47607 0,145335 
III. 3,900000 2,433333 3,260262 0,001865 

 
 

Ako vidno na Obr. 2. pri prvých dvoch subkultiváciách boli rozdiely medzi 

priemerným počtom výhonkov na explantát nevýznamné (p je väčšie ako 0,05). Pri tretej 

subkultivácii bol počet výhonkov štatisticky významne vyšší pri kultivácii na médiu MS 

v porovnaní s kultiváciou na médiu MS VDS. Počet výhonkov kultivovaných na MS médiu 

ukázal stály nárast po dobu troch subkultivácií, kým počet výhonkov kultivovaných na MS 

VDS médiu stúpal iba po dobu prvých dvoch subkultivácií. Celkovo, ako priemer troch 

subkultivácií, sme na MS médiu dosiahli multiplikačný koeficient Q = 3,13 

výhonkov/explantát a na MS VDS médiu Q = 2,76 výhonkov/explantát. Z týchto výsledkov 

jasne vyplýva, že lepšia multiplikácia výhonkov bola dosiahnutá na MS médiu v porovnaní 

s MS VDS médiom. Pri kultivácii R. fruticosus 'Loch Ness' je v základnej koncentrácii 

vhodnejším zdrojom železa FeNaEDTA v porovnaní s FeEDDHA. 
 

 
 

Priem erný počet výhonkov/explantát u R. 
fruticosus cv. Loch Ness po kultivácii na m édiu s 

obsahom FeNaEDTA (zelené stĺpce) a FeEDDHA 
(oranžové stĺpce) 
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Obr. 2. Priemerný počet výhonkov na explantát pri R. fruticosus 'Loch Ness' počas 3 subkultivácií 
na MS médiu s obsahom FeNaEDTA (zelené stĺpce) a MS VDS médiu s obsahom FeEDDHA (oranžové 

stĺpce). **p < 0,01 
 
 

V súčasnosti najviac využívanými technikami mikropropagácie pre masovú produkciu 

rastlín z rodu Rubus je proliferácia výhonkov použitím izolovaných apikálnych alebo 

axilárnych  púčikov  alebo  nodálnych  segmentov  nesúcich  tieto  púčiky.  Pomocou  týchto 
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techník sa dosahuje vysoká účinnosť iniciácie výhonkov od 60 – 100% [6]. V našom prípade 

bola úspešnosť iniciácie stanovená na cca 41%, pričom táto hodnota bola postačujúca pre 

založenie in vitro kultúry. Použité rastové látky sú v súlade s inými prácami zameranými na 

mikropropagáciu černíc. Autori [4] použili pri zakladaní in vitro kultúr R. fruticosus 

‘Smoothstem’ nodálne segmenty, ktoré kultivovali na MS médiu s obsahom 1 mg.l-1  BAP 

a 0,05 mg.l-1  IBA. Autori [9] dokázali, že 1 – 2 mg.l-1  BAP je dostatočná koncentrácia pre 
 

mikropropagáciu troch odrôd černice. V našej práci sme dosiahli úspešnosť zakoreňovania cca 

82% pri použití 1 mg.l-1 IBA, čo sa zhoduje s prácami iných autorov [4,5]. V práci [10] 

zameranej na in vitro propagáciu odrody 'Loch Ness', autori úspešne použili na iniciáciu 

výhonkov z axilárnych a apikálnych púčikov ročných výhonkov materskej rastliny 

modifikované MS médium a 0,7 mg.l-1 BAP. Pre multiplikáciu výhonkov znížili koncentráciu 

na 0,5 mg.l-1 BAP. Autori rastliny zakoreňovali priamo v substráte bez auxínov a dosiahli 

100% aklimatizáciu. 

Minerálna výživa jedným z kľúčových faktorov pre úspešnú mikropropagáciu, avšak 

poznatky o minerálnej výžive rastlín v in vitro podmienkach sú pomerne limitované. 

Jednotlivé odrody majú individuálny rozsah vhodných koncentrácií makro- a mikroelementov, 

pričom nedodržanie tohto rozsahu môže viesť k minerálnej deficiencii [11]. V tejto práci sme 

na základe našich výsledkov určili pre odrodu 'Loch Ness' ako vhodnejší zdroj železa 

FeNaEDTA. Doteraz publikované výsledky v tejto problematike sú nekonzistentné. Autori 

[12] uvádzajú, že prídavok 200 mg l-1 FeEDDHA pozitívne ovplyvnil rýchlosť multiplikácie 
 

výhonkov u piatich odrôd R. fruticosus. Naopak, autori [13] odporúčajú pre mikropropagáciu 

odrody černice ‘Thornless Evergreen’ MS médium obsahujúce 36,7 mg l-1 FeNaEDTA, čo je 

koncentrácia použitá aj v našom experimente. Na našom pracovisku už boli realizované 

experimenty so zameraním na vplyv rôzneho zdroja železa na počet výhonkov u R. fruticosus. 

Autori [14]  nezaznamenali  pri  kultivácii  odrody 'Black  Satin'  na  MS  a MS  VDS  médiu 

s obsahom 1 mg.l-1 BAP, 0,5 mg.l-1  IBA a 0,1 mg.l-1  GA3  štatisticky významné rozdiely 

v počte výhonkov/explantát medzi oboma sledovanými variantmi. Je pravdepodobné, že 

genotyp rastliny ovplyvňuje aj jej „odpoveď“ na zmeny v minerálnom zložení média. Je 

potrebný   ďalší  výskum   pre   lepšie   definovanie   optimálnych   koncentrácii   makro- 

a mikroelementov v kultivačnom médiu. 
 
 

Záver   
V práci sme popísali protokol pre mikropropagáciu odrody černice 'Loch Ness'. Ako 
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najvhodnejšie médium pre iniciáciu výhonkov sme stanovili MS médium s obsahom 1 mg.l-1 

BAP, 0,1 mg.l-1 IBA a 0,1 mg.l-1 GA3. Multiplikácia výhonkov sme upravením koncentrácie 

rastových látok. Rastliny boli zakorenené a úspešne aklimatizované v ex vitro podmienkach. 

Takisto sme uviedli predbežné výsledky analýz zameraných na vplyv zdroja železa v 

kultivačnom médiu na multiplikáciu výhonkov. Lepšie výsledky sme dosiahli s 36,7 mg.l-1 

FeNaEDTA oproti 96 mg.l-1 FeEDDHA. V experimentoch plánujeme pokračovať. 
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Abstract 

 
Application of Hominoid personality questionnaire for evaluating chimpanzee (Pan troglodytes) 

personality in Bratislava ZOO 
Despite the slow start, the last two decades have seen a surge in published research on primate 

personality. Personality research is fraught with conceptual and methodological difficulties inherent in any young 
discipline. The second most commonly studied primate species is the chimpanzee, studied in 21% of primate 
studies. Trait rating (used in 41% of studies) involves using people who are familiar with the subjects to rate the 
animals on a set of predefined traits or adjectives on a scale. Our results achieved reliability comparable with 
previous studies. This questionnaire is therefore a reliable method for use in the future research in this field. 
Further analyses may be important for welfare implications and also interesting in view of intercultural 
differences in ratings and perfecting this method for studying primate personality. 

 
 
Keywords: chimpanzee; pan troglodytes; personality; questionnaire; welfare; zoo; enclosure 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Šimpanzy sa  vyznačujú  obdivuhodnou  spoločenskou  inteligenciou,  pripisovanou 

v minulosti výhradne ľuďom. Ich sociálne zručnosti sa u nich vyvinuli v priebehu evolúcie 

a stoja za ich schopnosťou formovania a prežívania dlhotrvajúcich vzťahov, ktorých charakter 

je veľmi úzko spojený s existenciou individuálne špecifických osobnostných čŕt [1 - 4]. 

Dnes sú primatológmi pri štúdiu správania primátov intenzívne využívané dve 

základné metódy, prostredníctvom ktorých je možné hodnotiť osobnosť jedincov. Ide o 

zaznamenávanie prvkov správania (angl. behavioral coding) a hodnotenie individuálnych 

vlastností jedincov (angl. trait ratings) za využitia dotazníku. Použitie týchto metód sa 

obmieňa, niekedy ich autori aj vzájomne kombinujú. Sú aplikovateľné pri výskume správania 

v prirodzenom prostredí a takisto aj pri vyhodnocovaní správania z experimentov [3 - 7]. 

Veľkým prínosom pri štúdiu osobnosti primátov sa stalo využitie poznatkov z oblasti 

humánnej psychológie, napr. využitie päťfaktorového hierarchického modelu, tzv. „Veľkej 

päťky“ [7]. Podľa tohto modelu, ktorý sa používa v humánnej psychológii sa dá totiž väčšina 

individuálnych rozdielov v správaní človeka popísať pomocou piatich dimenzií, pričom ide o 

Extrovertnosť, Prívetivosť, Emocionalitu, Svedomitosť a Otvorenosť. Na základe viacerých 
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prác študujúcich šimpanzy k týmto piatim dimenziám pribudla ešte šiesta – Dominancia [3, 

8]. 

Skúmanie osobnosti je zaujímavou oblasťou výskumu aj v súvislosti s otázkou welfare 
 

a zostavovaním expozičných skupín zvierat v prostredí zoologických záhrad [1, 5]. 
 

Na základe uvedených poznatkov sme si za cieľ našej práce stanovili overiť možnosť 

využitia dotazníka personality hominoidov pri určovaní individuálnych osobnostných 

rozdielov – personality – v sociálnej skupine šimpanzov učenlivých žijúcich v prostredí ZOO 

Bratislava. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Sledovanú skupinu zvierat tvorilo 6 jedincov šimpanza učenlivého (Pan troglodytes) 

umiestnených v ZOO Bratislava vo vekovom rozmedzí 6 až 50 rokov. Hodnotenie personality 

bolo vykonané počas mesiacov október 2016 – január 2017 prostredníctvom dotazníkov 

personality hominoidov (angl. „Hominoid personality questionnaire“, HPQ) [7] a participovali 

na ňom ôsmi hodnotitelia, s rôznou úrovňou a trvaním kontaktu so skúmanými zvieratami. 

Dotazníky pozostávali z 54 adjektív s dvoj alebo trojvetným popisom vlastnosti 

šimpanza – napr. názov vlastnosti predstavovalo prídavné meno „spoločenský“ a popis 

súvetie „šimpanz vyhľadáva a užíva si prítomnosť iných šimpanzov, zapája sa do priateľských 

interakcií s ostatnými“. Za týmto popisom nasledovala sedembodová stupnica hodnotenia, 

pričom číslo 1 predstavovalo úplnú absenciu, resp. neprejavovanie danej vlastnosti a číslo 7 

úplnú prítomnosť, resp. silné prejavovanie danej vlastnosti šimpanza. 

Výsledky dotazníkov boli analyzované prostredníctvom programu RStudio a výpočtu 

vnútroskupinového korelačného koeficientu (ICC 3,1 a ICC 3,k), ktorý slúži k stanoveniu 

zhody hodnotiteľov. Následne bolo za pomoci programu Microsoft Excel stanovené vážené 

skóre, vyjadrujúce umiestnenie jedinca na škále v danej dimenzii. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Za využitia zvolených štatistických metód sme zistili, že hodnotenia osobnosti 

šimpanzov od nami vybraných hodnotiteľov sa vo veľkej miere zhodovali a teda predstavovali 

hodnoverný nástroj na bližšie skúmanie čŕt personality (obr. 1). Koeficienty spoľahlivosti 

pozorovateľov sa pohybovali v rozmedzí od 0,03 (adjektívum „srdečný“) po 0,95 (adjektívum 

„napodobujúci“).  V jednom  adjektíve  („individualistický“)  sa  nám  zhoda  hodnotiteľov 
 

nepotvrdila,  preto  bolo  z ďalšej  analýzy  vylúčené.  Nami  získané  výsledky  sa  zhodujú 
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s výsledkami iných autorov [3, 6, 7], ktorí všetky adjektíva s koeficientmi spoľahlivosti 

väčšími ako 0 zaradili do ďalšej analýzy dát, a adjektíva nevyhovujúce týmto kritériám 

vylúčili. 
 
 

ICC (3,1)    ICC (3,k) ICC (3,1)    ICC (3,k) 
NAPODOBUJÚCI 0.71 0.95 AUTISTICKÝ 0.63 0.93 
LENIVÝ 0.48 0.88 ZVEDAVÝ 0.44 0.86 
VYNALIEZAVÝ 0.55 0.90 OPATRNÝ 0.54 0.90 
ROZTRŽITÝ 0.44 0.86 DOMINANTNÝ 0.59 0.92 
HRAVÝ 0.56 0.91 BOJAZLIVÝ 0.43 0.86 
AKTÍVNY 0.67 0.94 ŽIARLIVÝ 0.31 0.79 
AGRESÍVNY 0.69 0.94 STABILNÝ 0.58 0.92 
SUBMISÍVNY 0.49 0.88 CITLIVÝ 0.59 0.92 
SÚCITNÝ 0.35 0.81 PLACHÝ 0.54 0.90 

 
 

Obr. 1. Zhoda pozorovateľov (n= 8) vo vybraných adjektívach reprezentujúcich merané dimenzie 
 
 
 

Po analýze spoľahlivosti hodnotenia prostredníctvom dotazníkov sme vypočítali 

vážené skóre pre každého jedinca v daných šiestich dimenziách personality. Získané výsledky 

nám následne poskytli obraz o odlišnostiach jednotlivých šimpanzov žijúcich v sociálnej 

skupine v ZOO Bratislava (obr. 1). 

Podľa modelu použitého v práci Weiss a kol., [7] boli k daným šiestim dimenziám 

priradené relevantné adjektíva so signifikantnou váhou, t.j. príslušnosťou k danej dimenzii. 

Adjektíva ako „dominantný“, „agresívny,“ či „inteligentný“ sú v kladnom vzťahu so 

samotnou dominantnosťou, preto jedince, ktoré mali najvyššie hodnotenie v týchto 

vlastnostiach  sa  umiestnili  v dimenzii  „Dominancia“  najvyššie.  Naopak,  adjektíva  ako 

„plachý,“ „depresívny“ a „podriadený“ sú v spojitosti s dominantnosťou v negatívnom 

vzťahu, a tak môžu znižovať postavenie jedinca na škále od najdominantnejšieho v skupine 

po najsubmisívnejšieho. Najvyššie skóre v nami sledovanej skupine šimpanzov dosiahla 

samička Kimani, naopak, najnižšie sa umiestnila samica Majoránka (obr. 1-A). 

Štruktúra zvyšných piatich dimenzií je porovnateľná s výsledkami z humánnych štúdií 

personality a zároveň aj s výsledkami iných primatologických prác, ktoré už tieto dimenzie 

dopodrobna preskúmali. „Extrovertnosť“ reprezentuje aktivitu, spoločenskosť a hravosť 

šimpanza. Jedince, ktoré mali v týchto vlastnostiach najvyššie hodnotenie sa javia ako 

najspoločenskejšie a najhravejšie. V nami sledovanej skupine sa na najvyššej priečke 

umiestnila opäť samička Kimani a na najnižšej samica Uschi (obr. 1-B). 
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Tretia dimenzia – „Svedomitosť“, je podstatne užšie definovaná. Znamená to, že 

oproti    ľudskej    personalite    jej    obraz    vytvárajú    skôr    negatívne    vlastnosti,    napr. 

„ľahkomyseľný“, „popudlivý“, „lakomý“ atď. Jedince, ktoré v týchto vlastnostiach získali 

najvyššie hodnotenie sa tak nachádzajú na škále svedomitosti v najnižších priečkach. Naše 

výsledky tak na najnižšiu priečku zaradili samičku Kimani, a naopak na najvyššiu priečku 

samca Konga (obr. 1-C). 

Dimenziu „Prívetivosť“ popisuje niekoľko vlastností, ktoré s ňou pozitívne súvisia. 

Niekoľkými z nich sú adjektíva ako „inteligentný“, „srdečný“, „citlivý“, či „priateľský“. 

Keďže za tieto vlastnosti získala najvyššie hodnotenia samica Uschi, nachádza sa na 

najvyššej priečke na škále. Najmenšie hodnotenia získal samec Jimmy (obr. 1-D). 

„Emocionalita“ je dimenzia personality, ktorá je na jednej strane charakterizovaná 

stabilitou jedinca, a na  druhej  jeho  popudlivosťou,  bojazlivosťou  či  nevypočítateľnosťou. 

V nami sledovanej skupine šimpanzov učenlivých sa ako najemocionálnejší jedinec 

preukázala samica Majoránka a najnižšie hodnotenia dosiahla samička Kimani (obr. 1-E). 

Posledná dimenzia šimpanzej personality, „Otvorenosť“, je formovaná adjektívami 

ako „vynaliezavý“, „zvedavý“, či „rozhodný“. Preto jedince, ktoré získali najvyššie skóre vo 

všetkých adjektívach definujúcich túto dimenziu sa javia ako najotvorenejšie a najpriamejšie. 

Spomedzi nami sledovaných jedincov najvyššie skóre získali samec Kongo a samica Dorka 

a najnižšie zas samica Majoránka (obr. 1-F). 
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Obr. 2. Výsledky hodnotenia jednotlivých dimenzií (A – Dominancia, B – Extrovertnosť, C – Svedomitosť, 
D – Prívetivosť, E – Emocionalita, F – Otvorenosť) osobnosti šimpanzov žijúcich v podmienkach ZOO 

Bratislava. Hodnotenie je udávané ako umiestnenie na škále od 1 (minimum) po 7 (maximum). 
 
 

Výpočet váženého skóre pre daných jedincov v daných dimenziách je odporúčanou 

metódou pri hodnotení personality šimpanzov prostredníctvom dotazníkov [7]. Na základe 

štúdia literatúry zaoberajúcej sa touto tematikou sme si zvolili rovnaké metodické postupy 

a dosiahli  podobné  výsledky  ako  predchádzajúci  autori  [3,  7].  Podľa  použitého  modelu 
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personality šimpanza  učenlivého,  modifikovaného  autormi  King  a Figueredo  [3]  a Weiss 

a kol. [7], sa aj v nami študovanej vzorke šimpanzov učenlivých potvrdili vzájomné vzťahy 

medzi adjektívami a ich príslušnosťou k daným šiestim dimenziám. Z hľadiska validity 

získaných údajov je však podľa viacerých autorov [6, 7] potrebné hodnotenia osobnosti 

zopakovať. 
 
Záver   

Nami realizovaný výskum potvrdil možnosť využitia dotazníkov personality 
 

hominoidov pri hodnotení osobnosti šimpanzov učenlivých žijúcich v podmienkach ZOO 

Bratislava. Zistené informácie môžu napomôcť nielen lepšiemu pochopeniu správania 

jednotlivých zvierat, ale sú zároveň účinnou pomôckou pri prípadnej behaviorálnej terapii 

určitých etopatií a pri zabezpečovaní welfare odchovávaných jedincov. 
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Abstract 

 
Identification of plant myotubularin hologues with functional analysis in moss Physcomitrella patens. 
Myotubularins (MTMs) are evolutionary conserved tyrosine phosphatases present only in eukaryotes. 

Defects in their function results in muscular and neuronal diseases in humans. Existence of plant myotubularins 
was discovered only recently. They started to attract attention since the loss of plant MTM function under 
normal conditions, in contrast to animals, does not cause any altered morphological phenotypes. Instead, loss of 
function is associated with tolerance to osmotic stress. Till nowadays their exact functions remain unknown. In 
this work we aim to understand the function of this intriguing protein family in more details using mutagenesis 
in Physcomitrella patens, one of the main current tools of reverse genetics. 

 
 
Keywords: membrane modification; myotubularins (MTM); Physcomitrella patens; plant phosphatases 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Fosforylované deriváty fosfatidylinozitolu (PtdIns, PI), fosfoinozitidy (PtdInsP, PIP), 

sú negatívne nabité fosfolipidy. Kvantitatívne tvoria menej ako desatinu fosfolipidov v 

eukaryotických bunkách. Inozitolový kruh môže byť fosforylovaný na miestach D3, D4 a D5, 

čo tvorí celkovo sedem možných kombinácií. Tie následne ovplyvňujú efektorové proteíny 

cez ich PI – viažuce domény a navádzajú ich k špecifickým organelám a membránam. Takto 

riadia bunkové procesy ako napríklad intracelulárny membránový transport, prenos signálov, 

bunkové delenie a rast alebo apoptózu. Zmeny z jednej formy na druhú sú  regulované 

rôznymi fosfatázami a kinázami. Významnú úlohu medzi nimi zohrávajú myotubularíny [1, 

2]. 

Myotubularíny (MTMs) patria do skupiny tyrozínových fosfatáz (PTP) s 

charakteristickým HCX(5)R katalytickým motívom. Myotubularíny sú špecifické fosfatázy, 

ktoré odštepujú D3 fosfát z PtdIns3P a PdtIns(3,5)P2. Pomenované boli podľa mutantného 

fenotypu ľudského MTM1 génu, ktorého mutácia spôsobuje myotubulárnu myopatiu 

(MyoTubular Myopathy). Následne bolo v ľudskom genóme identifikovaných ďalších 14 

homológov pomenovaných MTMR1 – 14 (MyoTubular Myopathy Related), ktoré kódujú 

katalyticky aktívne aj neaktívne formy myotubularínovej fosfatázy [3, 4]. 
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Bioinformatické analýzy ukázali, že MTM gény sú prítomné takmer výlučne v 

eukaryotoch a to väčšinou v 1 – 3 izoformách. Taktiež ukázali, že takmer všetky MTM 

proteíny obsahujú fosfatázovú a PH – GRAM doménu (Pleckstrin-Homology, 

Glucosyltransferases, Rab-like GTPase Activators and Myotubularins), ktorá má na starosti 

naväzovanie fosfolipidov, udáva špecifickú lokalizáciu MTM vrámci bunky a reguluje 

fosfatázovú doménu [5, 6]. 

Prvé rastlinné MTMs boli popísané len nedávno a to v dvoch izoformách, 

pomenovaných MTM1 a MTM2. Pomocou metód zahŕňajúcich RT-qPCR a využitie GUS na 

MTM promótoroch sa v hydatódach zistila zvýšená expresia MTM1 génu počas osmotického 

stresu. Expresia MTM2 génu v tomto prípade ostávala nezmenená. Výsledky potvrdilo aj 

vytvorenie homozygotných mutantov Arabidopsis thaliana, kde po takmer troch týždňoch 

nezalievania fenotyp mutanta atmtm2 koreloval s kontrolou, no atmtm1 mutant vykazoval 

zvýšenú toleranciu na sucho [7]. 

Po zistení prítomnosti vysoko efektívnej homologickej rekombinácie Physcomitrella 

patens, sa tento mach stal jedným z najpoužívanejších organizmov rastlinnej reverznej 

genetiky. Popredné evo – devo miesto mu bolo priradené aj na základe jeho fylogenetického 

umiestnenia, kde P. patens reprezentuje bazálnu líniu suchozemských rastlín. Jednoduchá 

kultivácia, známa sekvencia genómu a relatívne jednoduchá morfológia sú ďalšími faktormi 

pre využitie P. patens ako modelového organizmu v rastlinnej genetike a vývinovej biológii 

[8]. 

Táto práca sa zameriava na identifikáciu MTM homológov vo Physcomitrella patens, 

ich bioinformatickú a funkčnú analýzu prostredníctvom cielenej mutagenézy (reverse 

genetics). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Identifikácia MTM homológov v Physcomitrella patens, bioinformatická analýza: Pre 

účely bioinformatickych analýz sme využili programy dostupné v rámci databáz NCBI, 

SMART (EMBL), Phytozome a program CLC Sequence Viewer. Dáta génovej expresie sú 

získané z Physcomitrella eFP browser [9, 10, 11, 12]. 

Rastlinný materiál: Kultúry Physcomitrella patens sme kultivovali na tuhých BCD a 
 

BCDA médiách podľa Cove et al., 2009 [13]. 
 

Bakteriálne kmene a plazmidy: V práci sme použili bakteriálny kmeň Escherichia coli 

DH5α, klonovací vektor pJET1.2/blunt a vektor pre delečnú mutagenézu P. patens pBNRF 

[14, 15]. 
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Príprava delečných konštruktov: PCR amplifikáciou sme získali ~1000 bp produkty 

ohraničujúce identifikované homológy MTM v P. patens. Sekvencia spred ATG kodónu 

(1000 bp upstream) je v tomto prípade označovaná ako 5´ targeting sequence (5TS). Podobne 

sekvencia spoza STOP kodónu je označovaná 3´ targeting sequence (3TS). Tieto 5TS a 3TS 

sme klonovali do pJET1.2/blunt. Následne sme jednotlivé 5TS a 3TS subklonovali do 

pBNRF. 

Výsledné   konštrukty  sme   purifikovali   pomocou   QIAGEN®   Midi   Kit   a   pred 
 

transformáciou  linearizovali vhodnými restrikčnými endonukleázami. 
 

Transformácia P. patens: Na kultivácia, prípravu protoplastov, transformáciu a 

selekciu P. patens sme postupovali bez väčších zmien podľa protokolov Cove et al., 2009 

[13]. 

Genotypizácia transformantov: V prvej fáze genotypizácie sme na základe PCR 

eliminovali transformanty v ktorých nedošlo k predpokladanej delécii. Na tento účel sme 

použili interné primery zo študovaných génov. V druhej fáze sme na základe PCR analyzovali 

inzerciu konštruktu v daných lokusoch. V tretej fáze sme analyzovali transformanty s tzv. 

“single copy insertion” a “multiple copy insertion” v daných lokusoch. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V genóme Physcomitrella patens sú v dva konzervované homológy myotubularínov: 

Pre identifikáciu homológov MTMs v genóme P. patens sme použili známe sekvencie 

myotubularínovych homológov z Arabidopsis thaliana AtMTM1 a AtMTM2 [7]. BLAST 

analýzou sme identifikovali dva homológy MTM v Physcomitrella patens. Pp1s33_219 na 

chromozóme 18 a Pp1s71_215 na chromozóme 22. Na základe porovnania 

aminokyselinových sekvencii a príbuznosti s homológmi MTM vybraných zástupcov rastlín 

sme zistili homológiu Pp1s71_215 k AtMTM1 a Pp1s33_219 k AtMTM2. Preto sme 

následne pomenovali Pp1s71_215 PpMTM1 a Pp1s33_219 PpMTM2 (obr. 1). 

Na základe analýz pre identifikáciu konzervovaných proteínových domén sme v 

PpMTMs zistili prítomnosť konzervovaných domén GRAM (glycosyltransferase, Rab-like 

GTPase activatior and myotubularins), katalyticky aktívneho fosfatázového regiónu 

(PTP_DSP) a cc (coiled-coil) domény (obr. 1B). Tieto domény myotubularínov boli popísané 

aj v Arabidopsis thaliana, na základe čoho možno predpokladať spoločné funkcie týchto 

proteínov v machorastoch a krytosemenných rastlinách, ktoré delia milióny rokov evolúcie. 
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Obr. 1. Fylogenetický strom zostavený na základe MSA fosfatázových (PTP) domén (At Arabidopsis 
thaliana, Pp Physcomitrella patens, Mp Marchantia polymorpha, Zm Zea mays, Bd Brachypodium distachyon, 

Os Oryza sativa) (A). Predpokladaná doménová štruktúra proteínu PpMTM1 a PpMTM2 (B) 
 
 

PpMTM1 a PpMTM2 sú exprimované vo všetkých pletivách P. patens: Využitím dát 

génovej expresie získaných z Physcomitrella eFP browser bola identifikovaná vysoká miera 

expresie PpMTM1 a PpMTM2 génov vo všetkých pletivách počas celého životného cyklu 

Physcomitrelly patens (obr. 2). 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Expresia PpMTM1 (A) a PpMTM2 (B) počas životného cyklu Physcomitrella patens 
 
 

Hladina expresie génu PpMTM1 je zvýšená v dospelých sporofytoch, inak v ostatných 

pletivách  viac  –  menej  konštantná.  Miera  expresie  PpMTM2  je  značne  zvýšená  v 
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archegóniách, sporofytoch a spórach, v chloronémach a protoplastoch je nižšia. Pre 

porovnanie: skúmaná hladina expresie AtMTM1 génu Arabidopsis thaliana bola najvyššia v 

listoch a šešuliach a AtMTM2 na druhú stranu v koreňoch a kvetoch [10]. 

Príprava konštruktov pre deléciu PpMTM1 a PpMTM2: Technikami rekombinantných 

DNA sa nám podarilo pripraviť konštrukty pre cielenú deléciu PpMTM1 a PpMTM2 nazvané 

pBNRF_PpMTM1_KO a pBHRF_PpMTM2_KO. Konštrukty obsahujú 5’targeting sekvenciu 

rezistenčnú kazetu na antibiotikum G418 a 3´ targeting sekvenicu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Mapy zhotovených konštruktov 
 
 

Príprava delečných mutantov Δppmtm1 a Δppmtm2: Dvomi pripravenými KO 

konštruktami sme transformovali protoplasty. Nasledovala selekcia na antibiotiku G418, z 

ktorej sme získali 60 stabilných transformantov. Nasledovala PCR genotypizácia, ktorá 

identifikovala troch mutantov Δppmtm1. Práca bude pokračovať Southern blot analýzou a 

detailnou fenotypickou charakterizáciou získaných mutantov. Zameriame sa na morfologickú 

charakteristiku a reakcie mutantov voči rôznym stresovým podmienkam, vrátane sucha a 

osmotického stresu. 
 
 

Záver   
V rámci práce sme identifikovali homológy myotubularínov v modelovom organizme 

 

P. patens a ďalších vybraných druhoch rastlín. Pripravili sme konštrukty pre deléciu 

PpMTM1 a PpMTM2. Doteraz sme získali troch mutantov Δppmtm1, ktoré podrobíme 

detailnej fenotypickej charakterizácii. 
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Abstract 

 
Chemokines are small regulatory proteins which are part of the immune response to an infection. Their 

expression during Influenza infection can influence the severity of the illness. In this study we have analysed the 
expression kinetics of three chemokines CXCL1, CXCL10 and CXCL13 during infection with Influenza viruses 
A/WSN/33, A/PR/8/34 and A/chicken/Germany/34. We  have  also used the deletion NS1 80 virus which 
expresses influenza protein NS1 without effector domain. NS1 protein is known as an antagonist of host's 
immune response. The levels of all three observed chemokines were significantly higher in lungs of mice 
infected with Influenza Viruses A/chicken/Germany/34 and A/PR/8/34. Deletion of NS1 resulted in significantly 
higher expression of these chemokines. The expression of the chemokines did not correlate with the virus 
replication. 

 
 
Keywords: Influenza A virus, chemokine, CXCL1, CXCL10, CXCL13 

 
 
 
Introduction 

 

Epithelial cells of the respiratory tract are primary target for Influenza A virus 

infection. In response to the infection the expression of several proinflammatory cytokines is 

induced in these cells. The infection with highly pathogenic Influenza A viruses can lead to 

hypercytokinemia which contributes to the disease pathogenesis [1,2]. Chemokines are a large 

group of cytokines that stimulate and regulate migration of the immune cells. We recognize 

four groups of chemokines based on their structure. The CXC group is mainly responsible for 

recruitment of neutrophils and lymphocytes. We focused on three members of the CXC 

group: CXCL1 (Gro-α), CXCL10 (IP-10), CXCL13 (BCA-1). CXCL1 is one of the major 

attractants of neutrophils in mice. Recruitment of the effector T-cells is influenced mainly by 

CXCL10. Migration of other cells, such as macrophages, dendritic cells and NK-cells is also 

affected by CXCL10. The homeostatic chemokine CXCL13 is preferentially produced in B- 

follicles. It is crucial for activation of naïve B-cells since it mediates the migration of B-cells 

to the follicles where they may encounter the antigen [3,4]. 

The NS1 protein expressed by Influenza virus plays an important role in suppression 

of host's immune response during the infection. Therefore, we prepared a deletion Influenza 
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Virus A/WSN/33, NS1 80 which expresses a truncated form of NS1 protein. In this study we 

observed changes in chemokine production in lungs of mice infected with NS1 80 deletion 

virus and three other Influenza A virus subtypes. 
 
 
Material and Methods 

 

Used viruses. The deletion virus NS1 80 is an A/WSN/33 virus expressing NS1 

protein without the effector domain. Both control virus A/WSN/33 (H1N1) and NS1 80 virus 

were prepared through reverse genetics and propagated in Vero cells [5]. Human Influenza A 

Virus A/PR/8/34 (H1N1) and avian virus A/chicken/Germany/34 (H7N7) were propagated in 

chicken embryos. Titres of all viruses were estimated with ELISA method. 

Balb/c mice infection. Same infectious titres of A/PR/8/34, A/chicken/Germany/34, 

A/WSN/33 and NS1 80 viruses were used for intranasal infection of Balb/c mice. Infected 

mice were divided into groups based on the virus used for infection. In intervals of 0, 6, 24, 

48, 72, 96, 168 hours post infection were the lungs removed and homogenized. 

Assessment of virus titre, protein concentration and cytokine expression in the lungs 

of Balb/c mice. Virus titres in lung homogenates were established by ELISA on Vero cells. 

Rest of the homogenates were lysed with 0,1% Triton x100. Protein concentration in lysates 

was set by Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). Cytokine levels in the lung 

lysates were investigated by Mouse Cytokine Array Panel A (R&D Systems) kit. Signal 

intensity on autoradiography film was analysed with Gene Tools software (Sygene). 
 
 
Results and Discussion 

 

We infected Balb/c mice with identical infectious titres of Influenza Viruses A/PR/8, 

A/chicken/Germany/34, A/WSN/33 and deletion NS1 30. Lungs from the infected mice were 

tested after 0, 6, 24, 48, 72, 96, 168 hours after infection. In the obtained lung homogenates, 

we set the virus titres and CXCL1, CXCL10 and CXCL13 levels. 
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Influenza virus A/WSN/33 (H1N1) replicated in the mice lungs more effectively than 

NS1 deletion mutant NS1 80, A/PR/8/34 (H1N1) and avian influenza virus 

A/chicken/Germany/34 (H7N7). Virus A/WSN/33 acquired highest titre in time interval from 

72 to 96 hours and virus A/PR/8/34 (H1N1) 48 hours after infection (Fig. 1,2). Deletion virus 

NS1 80 (H1N1) and A/chicken/Germany/34 (H7N7) propagated to low virus titres in the 

lungs of infected mice and reached the maximal value 96 h post infection (Fig. 1,2). 
 

 
Fig. 1 Titres of the H1N1 A/WSN/33 virus and NS1 80 virus in lungs of BALB/c mice. Bars represent titres of 

the control virus A/WSN/33 and deletion virus NS1 80 in lung of mice 6, 24, 48, 72, 96 and 168 hours after 
infection. Titres were established by ELISA on Vero cells. 

 

 
 
 

 
Fig. 2 Titres of the avian H7N7 A/chicken/Germany/34 virus and H1N1 A/PR/8/34 virus in lungs of BALB/c 
mice. Bars represent titres of the avian H7N7 A/chicken/Germany/34 virus and H1N1 A/PR/8/34 virus in lung of 

mice 6, 24, 48, 72, 96 and 168 hours after infection. Titres were established by ELISA on Vero cells. 
 
 

Expression of CXCL1 in the lungs of A/WSN/33 infected mice did not change 

significantly during 168 hours. Truncation in NS1 protein resulted in nearly two times 

increased expression of CXCL1. Level of CXCL1 in NS1 80 infected mice peaked after 48 

hours and then slowly declined with time (Fig. 3). Level of CXCL1 rose sharply 24 hours 

after infection in the lungs of H7N7 infected mice reaching its highest value and was not 

dependent on virus titre (Fig.3). 
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Fig. 4 CXCL10 expression in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33, A/PR/8/34, 
A/chicken/Germany/34 and NS1 80. Bars represent relative amount of CXCL10 in the lung of mice 0, 6, 24, 48, 

72, 96 and 168 hours after infection. The relative amount of chemokine was established by Proteome Profiler Array 
(R&D Systems). 

 
 

Major amount of CXCL10 was observed in the lungs of the mice infected with virus 

NS1 80. The expression of CXCL10 in lungs of mice infected with virus A/WSN/33 ascended 

over time and was significantly lower than the level of CXCL10 induced by NS1 80 which 

raised about 2,5 times. Expression of CXCL10 after infection with virus A/PR8/34 was 

comparable with the levels obtained after A/WSN/33 infection (Fig. 4). In the lungs of 

A/chicken/Germany/34 infected mice, the level of CXCL10 doubled 24 hours post infection 

and then slowly decreased. Expression of CXCL10 did not correlate with the virus titer in the 

lung. 

 

 
Fig. 5 CXCL13 expression in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33, A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34 and NS1 80. Bars represent relative amount of CXCL13 in the lung of mice 0, 6, 24, 48, 
72, 96 and 168 hours after infection. The relative amount of chemokine was established by Proteome Profiler Array 

(R&D Systems). 
 
 

Infection of mice with virus A/WSN/33 had almost no effect on the expression of 

CXCL13 in the lungs. However, deletion of NS1 protein resulted in significantly higher 

expression of CXCL13. The expression of CXCL13 was very similar in the lungs of mice 

infected with viruses A/PR8/34, A/chicken/Germany/34, and NS1 80 (Fig. 5). 
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Conclusion 
 

The levels of all three observed cytokines CXCL1, CXCL10 and CXCL13 were 

influenced by the mutation in NS gene. Although the deletion mutant NS1 80 was attenuated 

and did not replicated in the lungs of mice as well as non-mutated A/WSN/33 virus, NS1 80 

virus significantly influenced the expression of CXCL1, CXCL10, and CXCL13. Levels of 

these chemokines were also significantly increased in the lungs of mice infected with 

Influenza Viruses A/chicken/Germany/34 and A/PR/8/34 and expression of these chemokines 

did not depend on the virus replication. 
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Abstract 

Phylogeny of ectoparasites of Gyrodactylidea (Platyhelminthes: Monogenea) of Antarctic fish 
During two Antarctic expeditions, 115 fish of five species were examined for the presences of parasites. 

Species identification of the parasites was done based on the morphometric analysis of the hard parts of 
attachment organ and based on molecular characterisations using nuclear internal transcribed spacer (ITS) rDNA. 
The analysis confirmed the presence of four species of the genus Gyrodactylus von Nordmann, 1932 
(Gyrodactylidae): Gyrodactylus coriicepsi Rokicka, Lumme & Ziętara, 2009, Gyrodactylus antarcticus Gusev, 
1967,  Gyrodactylus  byrdi  Hargis  &  Dillon,  1968,  Gyrodactylus  sp.  and  two  species  of  Pavlovskioides 
Bychowsky, Gussev & Nagibina, 1965 (Tetraonchoididae) Pavlovskioides antarcticus Bychowsky, Gussev & 
Nagibina, 1965 and Pavlovskioides sp. Phylogenetic analysis based on ITS rDNA region revealed interspecific 
relationships of closely related species to Antarctic Gyrodactylus. Sequencing of of small subunit (18S) rDNA 
region sequences and phylogenetic analysis based on them determined the position of Antarctic Gyrodactylus 
and Pavlovskioides species among Gyrodactylidea. 

 
Keywords: Gyrodactylus; Pavlovskioides; ITS and 18S rDNA; Antarctic fish; Phylogeny 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Trieda Monogenea Carus, 1863 tvorí monofyletickú skupinu parazitických ploskavcov, 

väčšinou malých rozmerov s celosvetovým rozšírením [1]. Parazitujú najmä na rybách 

sladkých, brakických a morských vôd, ale niektoré druhy sú špecializované aj na hlavonožce, 

obojživelníky, plazy alebo cicavce. Výskyt vajcorodých druhov (oviparných) z čeľade 

Gyrodactylidae je obmedzený na oblasť Južnej Ameriky, živorodé druhy (viviparné) sú 

rozšírené kozmopolitne [2, 3]. Monogenea majú priamy životný cyklus bez medzihostiteľa a 

vyznačujú sa vysokou hostiteľskou špecificitou, ktorá sa odráža v morfológii prichytávacieho 

aparátu, ako adaptácia na daného hostiteľa. Monogenea prevažne žijú ektoparazitickým 

spôsobom života (na koži, plutvách a žiabrach, 95 %), a tie žijúce endoparaziticky (kloaka 

obojživelníkov, žalúdok rýb) sa vyskytujú vzácne [1, 3]. Veľká pozornosť sa z hospodárskeho 

hľadiska zameriava na druhovo bohatý rod Gyrodactylus von Nordman, 1832, zahŕňajúci 

parazity rýb. Niektoré druhy parazitov (napr. Gyrodactylus salaris Malmberg, 1957) môžu pri 

ich premnožení v chovných rybníkoch spôsobiť veľké škody spojené s úhynom hostiteľov [4]. 
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Výskum parazitov doposiaľ prebiehal najmä v Eurázii a Afrike [5, 6]. Južný oceán 

predstavuje atraktívnu oblasť pre štúdium diverzity a fylogenézy monogenei, najmä pre nízky 

počet doposiaľ opísaných druhov a špecifické klimatické podmienky. Identifikácia 

jednotlivých druhov a ich príbuzenské vzťahy boli doposiaľ rekonštruované na základe ich 

morfologických znakov [7, 8]. Sklerotizované štruktúry prichytávacieho orgánu zástupcov 

triedy Monogenea sú stabilným determinačným znakom [9]. V súčasnosti sa na identifikáciu 

druhov využívajú aj molekulárno-genetické metódy a na zistenie vzájomných vzťahov 

fylogenetické analýzy [6, 10 – 14]. 

Doposiaľ bolo v triede Monogenea opísaných okolo 5000 druhov, z toho viac ako 450 

druhov rodu Gyrodactylus, celkový odhadovaný počet druhov je niekoľkonásobne vyšší. 

Parazitická koevolúcia  a „host-switching“  boli  navrhnuté  ako  významné  procesy  vedúce 

k takto rozsiahlej diverzite [3, 15, 16, 17]. Do roku 2009 bolo na antarktických morských 

rybách z čeľadí Nototheniidae a Zoarcidae zaznamenaných deväť druhov monogenei z rodu 

Gyrodactylus patriacich do čeľade Gyrodactylidae a osem druhov z troch rodov čeľade 

Tetraonchoididae, Pavlovskioides, Allotetraonchoides a Neopavlovskioides [7, 8, 18 – 23]. 

Cieľom tejto práce bolo determinovať a analyzovať získaný parazitologický materiál 
 

a na základe získaných dát z molekulárno-gentickej analýzy, vykonať fylogenetickú analýzu. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Hostiteľské ryby boli odlovené na lokalite kanál Princa Gustava (súradnice 63° 47' 

58.37" S, 57° 55' 12.35" W), situovanej v severozápadnej časti Antarktídy v blízkosti ostrova 

Jamesa Rossa vo Weddelovom mori z hĺbky 5 až 25 m, počas antarktického leta 2013 a 2014. 

Parazitologické vyšetrenie 115 odchytených rýb piatich druhov (Tab. 1.) bolo uskutočnené na 

polárnej stanici Masarykovej Univerzity Johana Gregora Mendela na ostrove Jamesa Rossa 

(Antarktída). 

Ektoparazity boli fixované do zmesi glycerin-amónium pikrátu (GAP) podľa 

Malmberga [24]. Determinácia parazitov bola uskutočnená na základe morfometrie 

sklerotizovaných častí opistohaptora s použitím mikroskopu Olympus BX51 podľa metodiky 

Christison et al. [25] a molekulárnej analýzy jadrového úseku interného transkribovaného 

medzerníka (ITS) rDNA podľa protokolu publikovaného Přikrylová et al. [6]. Pri 

fylogenetickej analýze sme postupovali podľa Přikrylová et al. [6], analýza bola založená na 

novo získaných aj dostupných sekvenciách v databáze úseku malej podjednotky 18S a ITS 

rDNA aplikovaním Maximum likelihood a Bayes interference (Obr. 1 a 2). 
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Tab. 1. Prehľad monogenei nájdených na študovaných rybách. N počet vyšetrených rýb. 
 

Hostiteľské ryby/ N Parazity 
N. coriceps/16 G. coriicepsi, Gyrodactylus sp. 
T. newnesi/31 Gyrodactylus antarcticus, Gyrodactylus byrdi, Gyrodactylus sp. 

T. bernacchi/34 G. antarcticus, Gyrodactylus sp., Pavlovskioides antarcticus, Pavlovskioides sp. 
T. hansoni32 Gyrodactylus sp., Pavlovskoioides sp. 
P. charcoti/2 – 

 
 

Výsledky a diskusia 
 

Práca sa zaoberá morfologickou a genetickou diverzitou zástupcov rodov 

Gyrodactylus a Pavlovskioides z triedy Monogenea, parazitujúcich na rybách čeľade 

Nototheniidae, odlovených v severozápadnej časti Antarktídy. Jednotlivé druhy parazititckých 

ploskavcov boli určované na základe morfologických a metrických parametrov 

sklerotizovaných častí opistohaptora a analýzy úseku ITS rDNA. Na rekonštrukciu 

vzájomných vzťahov bol analyzovaný úsek 18S rDNA. 

Zo štyroch druhov rýb, N. coriceps, T. bernacchii, T. hansoni a T. Newnesi, bolo 

zistených šesť druhov parazitov G. antarcticus, G. byrdi, G. coriicepsi, Gyrodactylus sp., P. 

antarcticus a Pavlovskioides sp. Zistené druhy boli zaznamenané ako nové pre lokalitu kanál 

Princa Gustava a druh G. antarcticus bol novo opísaný na hostiteľovi T. bernacchi. Štyri 

druhy parazitovali na viacerých hostiteľských rybách, čo svedčí o ich širokej hostiteľskej 

špecificite. Na základe zistených morfometrických a molekulárnych znakov, parazitov 

Gyrodactylus sp. a Pavlovskioides sp. môže ísť o potenciálne nové druhy 

Fylogenetická                      analýza                      založená                       na 

dostupných sekvenciách 18S rDNA úseku, nám ukázala pozíciu zástupcov rodu Pavlovskioide 

s, ktorý vytvára zhluk s dvojicou Anoplodiscus cirruspiralis Roubal, Armitage & Rohde 

1983 čeľade Anoploscidae a Sundanonchus micropeltis Lim & Furtado, 1985, ktorý patrí do 

čeľade Tetraonchoidae rovnako ako rod Pavlovskioides opísaný z antarktickej oblasti (Obr. 1). 

Získané výsledky môžu byť podmetom ku prehodnoteniu klasifikácie týchto rodov do daných 

čeľadí. 

Z analýzy úseku ITS rDNA vyplýva, že druh G. antarcticus tvorí sesterský taxón ku 

druhu Gyrodacytlus sp. a spolu s G. coriicepsi tvoria dobre podporenú vetvu antarktických 

druhov     (Obr.     2).      Z fylogenetickej      analýzy      vyplýva,      že      antarktické 

druhy Gyrodactylus sú bližšie príbuzné európskym druhom, než druhom juhoamerickým. 

Morské gyrodaktyly sú kontinuálne rozšírené na severnej aj južnej pologuli a pravdepodobne 

sa vyvinuli zo spoločného predka v Južnej Amerike [17, 22]. Fylogenézou antarktických 

druhov je podporená teória Boeger et al. [17], o pôvode živorodých gyrodaktylov v Južnej 
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Amerike zo spoločného sladkovodného vajcorodého predka, z ktorého sa vyvinuli živorodé 

druhy a postupne sa na svojich hostiteľoch rozšírili do rôznych oblastí Zeme. K návratu do 

sladkovodného prostredia parazity mohli využiť ryby schopné žiť v slaných aj sladkých 

vodách ako Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 alebo migrujúce anadromné ryby. 
 
 

 
 

Obr. 1. Fylogenetická pozícia antarktických zástupcov radu Gyrodactylidea založená na dostupných 
sekvenciách 18S rDNA úseku. Topológia stromu je založená na maximálnej podobnosti s podporou uzlov 

ML/BI. Sekvencie získané v rámci tejto práce sú zvýraznené tučným písmom. 
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Obr. 2. Fylogram zobrazujúci pozície G. antarcticus, G. coriicepsi a Gyrodactylus sp. na základe sekvencii 
ITS rDNA. Topológia stromu je založená na Bayesovskej štatistike s podporou uzlov BI/NJ/ML. 

Záver  
 
Z fylogenetickej analýzy vyplýva, že antarktické druhy rodu Gyrodactylus sú bližšie 

 

príbuzné európskym morským aj sladkovodným druhom z čeľade Gyrodactylidae, než 

druhom juhoamerickým. Vajcorodé druhy monogenei sa v súčasnosti vyskytujú iba v Južnej 

Amerike, živorodé sú kozmopolitne rozšírené. Na základe tohto rozšírenia sa predpokladá, že 

živorodí zástupcovia Gyrodactylus sa vyvinuli zo spoločného vajcorodého predka v Južnej 

Amerike, neskôr sa z nich vytvorili živorodé jedince, ktoré sa postupne rozšírili do rôznych 

oblastí Zeme. 

Celkový počet doposiaľ zaznamenaných druhov Gyrodactylus v antarktickom regióne, 

vrátane druhov zahrnutých z tejto práce, je desať a z rodu Pavlovskioides šesť. Získané 

výsledky poslúžia  ako  podklad  pre  opis  nových  druhov  a  genetické  dáta  budú  použité 

v ďalších fylogenetických analýzach, ktoré budú zahrňovať široké spektrum novo získaných 

dát z rôznych častí sveta. 
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Abstract 

 
Coxiella burnetii is an intracellular pathogen that causes Q fever. It is transmitted to humans by the 

inhalation of aerosols or contaminated dust containing bacteria from infected livestocks. In humans, the 
bacterium is responsable for an acute and chronic disease . Since, an unambiguous clinical diagnosis of the 
disease is quite difficult due to similar clinical symptoms with commonly occurring infections; this disease has 
re-emerged recently in the European Union with considerable economic impact in farms. The treatment of the 
disease of based in doxycycline up to one month. The aim of this study was to identify the secreted proteins  by 
C. burnetii under antibiotic stress. Two methods of recovery of those proteins were tested, the proteins were 
separated by electrophoresis and 83 proteins were identified by mass spectrometry analysis. 

 
 
Keywords: Coxiella burnetii; doxycycline; Q fever; protein identification; mass spectrometry 

 
 
 
Introduction 

 

Coxiella burnetii (C. burnetii), a Gram negative bacterium, is a broadly occurring 

intracellular parasite that can infect a wide range of hosts, including mammals, birds, and 

arthropods (mainly ticks). It replicates within the phagolysosomal vacuoles of animal cells, 

primarily macrophages, although recently the successful propagation on axenic medium has 

been reported [1,2] C. burnetii is the etiological agent of Q fever, a zoonotic disease found 

worldwide. During the last decade, Q fever epidemic in the Netherlands was one of the largest 

in magnitude and duration [3]. Human infections are mainly acquired via the respiratory route 

by inhalation of aerosols produced by farm animals and pets, including those from parturition 

products where the bacterium can be found in high numbers (feces, milk, hides and wool) [3]. 

The acute form of the disease is presented by potentially severe symptoms which may be 

related to pneumonitis, hepatitis, and significant incidence of neurological complications 

[4,5]. On the other hand, the more dangerous chronic disease is often associated with 

endocarditis [4]. This agent has already been weaponized and mass-produced under various 

biological warfare programs because of its easy aerosol dissemination, environmental 

persistence, and high infectivity [6]. Thus, these facts represent a serious threat to public and 

force the authorities for preparedness. Antibiotics are important therapeutic agents used for 

176 



controlling the bacterial infections. Drugs with high cell membrane permeability should be 

used as a treatment of C. burnetii infection. Tetracycline, macrolides, and quinolones are the 

drugs of the choice [1,3,4]. Most often, doxycycline, a semi-synthetic, second-generation of 

tetracycline [5] is prescribed to taken in a daily dose of 100 ug for 14 to 21 days during acute 

infection or several moths in the case of chronic state [3]. 

However, resistance represent a global public health problem. Therefore, 

understanding the resistant mechanism is in need for effective therapy. In Gram-negative 

bacterium, the resistance to tetracycline is associated with production of various ribosomal 

protective proteins (RPPs), with active efflux protein complexes localized in the cell wall, by 

mutation appeared as alterations in amino acid sequence of various proteins, and in changes 

of membrane permeability [7]. Although some changes in protein expression in C. burnetii 

under tetracycline treatment was described recently [8], the mechanism of resistance is still 

unknown. Additionally, our previous studies in C. burnetii reveal the existence of efflux 

pumps with unknown function and also some of them have been identified in membrane 

enriched fractions by Mass spectrometry [9,10]. 

In order to discover potential proteins involved in the resistance to doxycycline, which 

may interfere with the entrance of the antibiotic to the cells, by alteration of their cell wall 

permeability. Evaluation of the extracellular protein profiles in response to antibiotic stress 

may lead in understanding the mechanism of antibiotic resistance and thereafter in controlling 

multi-resistant strains and/or development of new therapeutic strategies in future. 
 
 
Material and methods 

 

Culture of C. burnetii 331 phase I. 
 

The organisms were propagated microaerobically in ACCM-2 at 37 °C, 5% CO2  and 
 

2.5 % O2 [xx] in a Biosafety lab 3. Two flask T75 with 50 ml of ACCM-2 media were 

inoculated with the bacteria and two different dosis (0.5 and 3 µg/ml) of doxycycline (DOX) 

were added every 24h for seven days. The cells were pellet by centrifugation for 2h at 4 °C at 

11 000 rpm, then washed with 1.5 ml of PBS to remove the remainder medium and the cells 

were pelleted for 20 min  at 4 °C at 17 000 rpm. Finally, the supernatant was passed through a 

0.22 µm syringe filter, frozen, lyophilized for 2 days and stored at -20 °C. Methanol-

chloroform precipitation. 

100  µg of the  lyophilized  were  resuspended  in  200  µmiliQ H2O,  400  µ  of 
methanol were added and vortex, then 200 of chloroform was added, vortex and 600 µ of 
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water were added to form a white cloudy solution, followed by centrifugation for 10 min at 4 
°C, 12 000 rpm. The first phase was eliminated and 200 µthe methanol were added and 

centrifuged for 5 min at 4 °C 12000 rpm. The pellet was dry off for 5 min and kept in -20 °C. 

Acetone precipitation. 

100 µg of the lyophilized were resuspended in 200 µmiliQ H2O and precipitated in 
four volumes of acetone (800 µ) at -20 °C for 24 h. Then, the tubes were centrifuged at 12 

000 rpm for 1 h, 4 °C and the supernatant was eliminated. The pellet was dry off for 5 min to 

room temperature. 

Protein separation by electrophoresis. 
 

The pellets from the precipitation were resuspended in Laemmli sample buffer 5X 

and separated using 16% acrylamide gels and visualized by coloidal commassie blue. 

Protein identification by mass spectrometry analysis. 
 

The proteins containing lane from the met-chloroform precipitation (DOX, 0.5 µg/ml) 

was cut into 10 sections and subjected to trypsin digestion according to Shevchenko et al [12]. 

The peptide mixtures were analyzed by LC-MS/MS, using nanoAcquity (Waters) and Q-TOF 

Premier (Waters). Firstly, peptides were separated by reverse phase chromatography (30 min 

7-40% acetonitrile gradient). Secondly, spectra were acquired in MSE mode (alternate scans 

at low and high collision energies, for accurate precursor MS and fragment MS/MS masses in 

single run). Protein identification was done by the PLGS software (Waters) against the full 

proteome from C. burnetii database downloaded from UNIPROT. 
 
 
Results and discussion 

 

Secreted proteins from  C. burnetii are presented in growth medium supernatant. 
 

In Gram negative bacteria it is well know the importance of protein secretion for 

bacterial survival and virulence. Many proteins were detected in the medium after the 

precipitation with acetone or methanol-chloroform in SDS-PAGE after the commassie stained 

The proteins showed a better enrichment using the methanol precipitation comparing with the 

acetone precipitation (Fig.1). 

Identification of secreted proteins by mass spectrometry 
 

83 proteins of C. burnetii were identified with this approach. Some were already 

reported in other studies [13] which confirm the reliability of the presented approach for 

enrichment and identification of the secreted proteins [Tab. 1]. Interestingly many identified 

proteins are known to be localized in the membrane or surface structures of the bacterium. 
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Those include several outer membrane protein with unknown function and the OmpH, mip, 

the transporter of ATP, the tig factor, the com-1, the enhanced entry protein Enh, the ATPase 

subunits, components of the secretion transporter I (TolC) and several unannotated proteins. 

They were also identified some proteins with apparent cytoplasmic cell localization as the 

chaperons and ribosomal proteins. Nevertheless, those proteins have been found previously in 

membrane enrichment fraction studies and predicted with moonlighting activity [10]. 
 

kDa 
 

250 
150 
100 
75 

 
50 

 
 

37 
 
 

25 
 

20 
 
 

15 
 
 

M 0.5  3 0.5 3 µg/ml DOX 
 
 

Met-Chl acetone 
 

Fig. 1. Coomassie stained SDS-PAGE (16%) gel of extracellular proteins recovered from the medium 
supernatant by methanol-chloroform(Met-Chl) and acetone precipitations. C. burnetii 331 was cultured in 

modified ACCM-2 for 7 days under two different concentrations of DOX. M-marker. 
 
 

From the identified proteins, 21 have been founded in previous studies, 2 have already 

confirmed to be secreted by the sec mechanism [13]. Also, 4 proteins were predicted to have 

moonlighting activity but the mechanism of how those proteins could be localized outside the 

cell without signal peptide is unknown [10]. 
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Tab. 1. Identification of selected secreted proteins from C. burnetii i 
n the growth medium by mass spectrometry 

 
   

CBU_0045 sec Outer membrane protein 
CBU_0089a sec Uncharacterized protein 
CBU_0091 sec Peptidoglycan-associated lipoprotein 
CBU_0092 sec Tol system periplasmic component ybgF 
CBU_0304 sec Translation initiation inhibitor 
CBU_0307 sec Outer membrane protein 
CBU_0612 sec Outer membrane protein ompH 
CBU_0630 sec Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase Mip 
CBU_0648 sec 6,7-dimethyl-8-ribityllumazine synthase ribH 
CBU_0937 sec UPF0422 protein 
CBU_0963 sec Putative peroxiredoxin bcp 
CBU_1241 sec Malate dehydrogenase mdh 
CBU_1290 moonlighting Chaperone protein DnaK 
CBU_1519 sec Protein-export protein SecB 
CBU_1628 sec IcmK 
CBU_1706 sec Thioredoxin peroxidase 
CBU_1718 moonlighting/sec 60 kDa chaperonin groL 
CBU_1719 moonlighting/sec 10 kDa chaperonin 
CBU_1778 moonlighting Fructose-bisphosphate aldolaseGN=fbaA 
CBU_1783 moonlighting Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase gap 
CBU_2087 sec Thioredoxin trx 

 
 

Conclusions 
 

We reported in here two methods for the recovery of extracellular proteins secreted 

into the growth medium from C. burnetii under doxycycline stress. Till now a list of 83 

secreted proteins were identified by mass spectrometry. 
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Abstract 

 

Changes in the reactivity of circulating granulocytes in relation to the daily variability and hypertension 
Polymorphonuclear leukocytes (PMNs) and their changed activity have been shown to play a role in the 

development of hypertension. Different components of the immune and cardiovascular system vary according to 
the phase of day. However, daily oscillations of PMN functions and their link to increased blood pressure is not 
known. Therefore, we analysed numbers and oxidative burst of PMNs in the blood of spontaneously 
hypertensive (SHR) and normotensive Wistar-Kyoto (WKY) rats at 3 hours before the end of their passive 
(ZT09) and active phase (ZT21). Stimulated oxidative burst of PMNs was higher in SHR as compared to WKY 
rats. Moreover, SHR displayed higher total leukocyte numbers than WKY rats but the percentage of PMNs did 
not differ between strains. The number of PMNs was higher and stimulated oxidative burst of PMNs was lower 
during the active as compared to passive phase of day in both strains. Our results demonstrated pronounced daily 
variability in the number and stimulated reactivity of PMNs and provided further evidence for their role in the 
development of hypertension. 

 
 
Keywords: neutrophils; oxidative burst; hypertension; daily rhythms 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa: 

 

Hypertenzia predstavuje jedno z najčastejších a najzávažnejších rizík 

kardiovaskulárnych ochorení (KVO) [1]. Dochádza pri nej k zvýšenej expresii adhezívnych 

molekúl, aktivácii buniek imunitného systému, zvýšenej produkcii cytokínov a stresu. 

Infiltrácia leukocytov do ciev, obličiek a perivaskulárneho tukového tkaniva predstavuje 

dôležitý zápalový mechanizmus vedúci k rozvoju hypertenzie a KVO [2]. 

Aktivované leukocyty prispievajú k narušeniu ciev počas hypertenzie viacerými 

mechanizmami. Môžu sa podieľať na spustení procesov spojených z agregáciou trombocytov 

[3]. U stimulovaných granulocytov dochádza k zmene vlastností a zvyšuje sa ich adhézia 

k endotelu ciev [4, 5], čo môže viesť k zúženému priesvitu kapilár a následne k zvýšenej 

cievnej rezistencii. Stimulované granulocyty uvoľňujú viaceré vazoaktívne látky [6]. 

Počet cirkulujúcich buniek imunitného systému a ich schopnosť vylučovať cytolytické 

faktory a cytokíny kolíše v závislosti od fázy dňa [7]. Zrelé bunky imunitného systému sa 

uvoľňujú do krvi na začiatku pasívnej fázy dňa, v ktorej počet cirkulujúcich leukocytov 

dosahuje vrchol [8, 9]. K presunu do tkanív dochádza najmä v aktívnej fáze, kedy je počet 
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leukocytov  v krvnom  obehu  najnižší  [9].  Zvýšenie  množstva  leukocytov  v periférnych 

tkanivách, v závislosti od fázy dňa, prispieva k regenerácii poškodených tkanív [10]. 

Často používaným modelom esenciálnej hypertenzie sú spontánne hypertenzné 

potkany (SHR), ktorých imunitný systém je narušený a podieľa sa na postupnom zvyšovaní 

tlaku krvi  [11].  Tvorba superoxidových  aniónov  ako  ukazovateľ  aktivácie  leukocytov  je 

u SHR vyššia oproti normotenzným Wistar-Kyoto (WKY) potkanom [12]. Granulocyty počas 

oxidačného vzplanutia produkujú voľné kyslíkové radikály, a preto ich zmenená funkčná 

aktivita môže prispievať k orgánovému poškodeniu a zvýšenému riziku vzniku KVO [13, 14]. 

Cieľom našej práce bolo posúdiť zmeny v reaktivite granulocytov vo vzťahu k dennej 

variabilite a k hypertenzii. Preto sme analyzovali oxidačné vzplanutie granulocytov 

izolovaných z cirkulácie WKY a SHR potkanov na konci pasívnej a aktívnej fázy dňa. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimente sme použili 8 WKY a 8 SHR potkanov z chovnej stanice Ústavu 

experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dobrá Voda, SR vo veku 4,5 mesiaca 

a s hmotnosťou 316 g (WKY) a 271 g (SHR). Zvieratá sa adaptovali 3 týždne na svetelný 

režim svetlo (L) : tma (D) 12:12 h so začiatkom svetlej fázy o 10:00 (ZT0). Peletované 

krmivo a vodu mali potkany k dispozícii ad libitum. Experiment prebehol so schválením 

Etickej komisie na Prif UK a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

Počas odberov krvi boli zvieratá uvedené do celkovej anestézy inhaláciou zmesi 

izofluránu s kyslíkom. Krv bola odoberaná z chvostovej vény (približne 0,5 ml) pomocou 

ihiel  (21G)  do  skúmaviek  s heparínom  (na  analýzu  funkčnej  aktivity  neutrofilov)  alebo 

s kyselinou etyléndiamíntetraoctovou (EDTA) (na analýzu počtu granulocytov) 3 hodiny 

pred koncom pasívnej (ZT09) a aktívnej fázy (ZT21). 

Oxidačné vzplanutie neutrofilov sme analyzovali po stimulácii forbol-myristát- 

acetátom (PMA) (Sigma, USA) na základe produkcie voľných radikálov a pomocou 

prietokovej cytometrie. Tvorba reaktívnych foriem kyslíka bola meraná pomocou 2´,7´- 

dichlórodihydrofluoresceín diacetátu (H2–DCF–DA) (Sigma, USA). Táto zlúčenina sa 

oxidáciou konvertuje na vysoko fluorescenčný 2´,7´-dichlórofluoresceín (DCF) a jeho 

fluorescencia je priamo úmerná produkcii voľných radikálov [15]. 

Použili sme 50 μl heparinizovanej krvi, ktorú sme 20 krát nariedili s fosfátovým 

fyziologickým roztokom (PBS). Pridali sme H2–DCF–DA vo finálnej koncentrácii 20 µM a 

následne sme vzorky inkubovali 30 min. v tme pri teplote 37°C. Po inkubácii sme objem 

každej vzorky rozdelili na polovicu. Prvú sériu sme stimulovali pridaním PMA vo finálnej 
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koncentrácii 1 µM a druhá séria slúžila ako nestimulovaná kontrola (UST), do ktorej sme 

pridali   dimetylsulfoxid   (Sigma,   USA)   vo   výslednej   koncentrácii    0,1%.    Vzorky 

sme inkubovali 30 min. v tme pri 37 °C. Reakcia bola zastavená pridaním chladného PBS. 

Vzorky sme centrifugovali na 1500 g/5 min pri 4°C a odsali supernatant. V sedimente sme 

lyzovali erytrocyty pridaním lyzačného pufru  (eBioscence)  a  inkubáciou  10  min.  v tme 

pri laboratórnej  teplote.  Po  inkubácii  sme  vzorky  premyli  pridaním  chladeného  PBS 

a centrifugáciou pri 1500 g/5min a 4°C sme získali pelet bielych krviniek, ktoré sme 

rekonštituovali v 0,3 ml PBS. Vzorky sme držali pri 4°C do analýzy na cytometri BD Accuri 

C6 (BD Bioscence). Medián fluorescencie pre DCF sme kvantifikovali v ohraničení (gate) 

pre neutrofily v programe FlowJo v10.0.6. (TreeStar Inc., Ashland, USA). Oxidačné 

vzplanutie neutrofilov sme hodnotili ako podiel stimulovaných (PMA) ku nestimulovaným 

(UST) granulocytom individuálne pre každú vzorku [16]. 

Na hodnotenie počtu granulocytov sme použili fixované biele krvinky izolované z krvi 

po lýze erytrocytov. Bunkové suspenzie v objeme 50 μl sme označili fluorescenčne 

značenými monoklonálnymi protilátkami oproti diferenciačným antigénom CD45 (Sony 

Biotechnology Inc., USA) pre celkovú populáciu leukocytov a His48 (eBioscence, USA) 

pre granulocyty. Vzorky sme inkubovali 30 min. v tme pri 4 °C a následne rekonštituovali 

v 0,3 ml PBS. 

Dáta boli štatisticky spracované pomocou softvéru Statistica 7.0. (StatSoft, Inc.; USA). 

Normálna distribúcia dát bola overená Kolmogorov-Smirnovovým testom. V prípade, že dáta 

nezodpovedali normálnemu rozdeleniu, použila sa transformácia dekadickým logaritmom. 

Získané údaje boli vyhodnotené pomocou opakovanej analýzy rozptylu (ANOVA) s faktormi 

kmeň a ZT čas. Rozdiely medzi skupinami boli analyzované Fisherovým LSD post-hoc 

testom. Za signifikantné boli považované rozdiely na hladine štatistickej významnosti p<0,05. 

V grafoch sú znázornené priemerné hodnoty ± stredné chyby priemeru (SEM). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Oxidačné vzplanutie neutrofilov sa líšilo medzi SHR a WKY potkanmi (F(1, 14) = 28, 

26; p<0,001), ako aj medzi aktívnou a pasívnou fázou dňa (F(1, 14) = 16,07; p<0,01). 

Neutrofily SHR potkanov mali vyššiu produkciu voľných radikálov po stimulácii s PMA 

v porovnaní s WKY potkanmi. Oxidačné vzplanutie neutrofilov bolo vyššie počas pasívnej 

fázy ako počas aktívnej fázy u oboch kmeňov (Obr. 1). 
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Obr. 1. Oxidačné vzplanutie neutrofilov 

Zmena intenzity fluorescencie neutrofilov stimulovaných PMA u normotenzných (WKY) 
(n = 8) a spontánne hypertenzných (SHR) (n = 8) potkanov na konci aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. 

 
 

Počet leukocytov sa líšil medzi SHR a WKY potkanmi (F(1, 14) = 5,42; p<0,05), pričom 

SHR mali vyšší počet bielych krviniek v porovnaní s WKY potkanmi (Obr. 2). Rozdiely 

medzi aktívnou a pasívnou fázou v počte cirkulujúcich leukocytov sme nezaznamenali (F(1, 14) 

= 0,15; p=0,701; Obr. 2). 
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Obr. 2. Priemerný počet leukocytov v krvi 

Celkový počet leukocytov u normotenzných (WKY) (n = 8) a spontánne hypertenzných (SHR) 
(n = 8) potkanov na konci aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. 

 
 

Spontánne hypertenzné potkany vykazovali tendenciu k vyššiemu počtu granulocytov 

v porovnaní  s  WKY  potkanmi  (F(1,   14)   =  3,27;  p=0,092)  (Obr.  3A).  V percentuálnom 

zastúpení granulocytov z celkového počtu bielych krviniek sme už rozdiely medzi kmeňmi 

nezaznamenali (F(1, 14)  = 0,16; p=0,697; Obr. 3B). Celkový počet (F(1, 14)  = 14,28; p<0,01; 
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Obr. 3A) ako aj percentuálne zastúpenie granulocytov bolo vyššie na konci aktívnej ako 

na konci pasívnej fázy (F(1, 14) = 33,82; p<0,001; Obr. 3B). 
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Obr. 3 Počet granulocytov v krvi 
Celkový počet (A) a /percentuálne zastúpenie (B) granulocytov u normotenzných (WKY) 

(n = 8) a spontánne hypertenzných (SHR) (n = 8) potkanov na konci aktívnej (ZT21) a pasívnej (ZT09) fázy dňa. 
 
 

SHR potkany vo veku 4 – 8 týždňov vykazujú až o 40% vyšší počet leukocytov oproti 

WKY potkanom, napriek tomu, že tlak krvi je v rozmedzí normálnych hodnôt [12]. Zvýšený 

počet leukocytov u SHR oproti WKY potkanom sme zaznamenali aj v našom experimente. 

Navyše  SHR  potkany  vykazovali  zvýšenú  reaktivitu  neutrofilov,  čo  môže  súvisieť 

so zvýšenou aktivitou enzýmu nikotínamidadeníndinukleotid-fosfát-oxidázy [17]. Tento 

enzým sa v stene ciev podieľa na zvýšenej produkcii voľných radikálov u SHR potkanov, čo 

sa považuje za jednu z príčin hypertenzie [16]. 
 
 

Záver   
Naše výsledky ukázali, že SHR majú oproti normotenzným WKY potkanom vyšší 

 

celkový počet leukocytov a zvýšenú reaktivitu granulocytov v cirkulácii, pričom samotný 

počet granulocytov nebol signifikantne zvýšený. Reaktivita ako aj počet granulocytov 

vykazovali výraznú a navzájom reverznú dennú variabilitu, ktorá bola pozorovaná u WKY 

aj SHR potkanov. Počas aktívnej fázy bol počet granulocytov vyšší a funkčná aktivita nižšia 

ako počas pasívnej fázy dňa. Naše zistenia poukazujú na možnú úlohu zmenenej funkcie 

granulocytov v rozvoji hypertenzie a zároveň demonštrovali dennú variabilitu nielen v počte, 

ale aj v reaktivite granulocytov. Tieto zistenia môže napomôcť lepšie pochopiť úlohu 

zápalových procesov v patomechanizme vzniku hypertenzie a kardiovaskulárnych ochorení. 
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Abstract 

 
The ability to create a haustorial connection is inherently one of the main characteristics of parasitic 

plants. The aim of our work is to detect and visualize major compounds which play a major role in host/parasite 
connection. We used a model organism Nicotiana benthamiana as a host with added Cuscuta europaea plants 
cultivated in soil - in vivo. Main content of this work are visualized compounds in various places of parasitic 
connection primarily pectins as a dismantled cell wall components, proteins, suberin and its deposition in 
dodder’s haustorium. These findings might be useful in future research focused on haustorial development and 
bring a closer look to the dodder’s suberinisation. 

 
 
Keywords: Cuscuta europaea; haustorium; parasitic connection; pectins; suberin 

 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Haustorial connection is without any doubt one of the main characteristics of parasitic 

plants since their phylogenetic beginning. Nutrition uptake from the host plant is an essential 

process for a parasite. Every parasitic plant has a specific type of nutrition uptake and is 

divided into various categories. 

In a matter of haustorial development the genus Cuscuta belongs to the group of shoot 

parasites and their first starting phase is about creating a tight contact with a host plant [1]. To 

reinoforce the adhesion to the host, prehaustorial cells start to produce and secrete adhesive 

substances mainly pectins and other polysaccharides [2]. Biochemical degradation of host cell 

walls, caused by secreted hydrolytic enzymes causes breach preceded by mechanical pressure. 

Cuscuta cells slowly edit a composition of the host’s cell-wall and want to make a successful 

connection with its cytoplasm instead of pursuing pure mechanical disturbance and trying to 

go straight through [3]. 

Deposition of defensive biopolymers (such as suberin) is supposed to be common 

plant response to wounds caused by various factors, including pathogenes [4, 5]. Suberin is a 

specific lipophilic biopolymer characterized by the deposition in the area where domains are 

associated with the cell wall and also between the cell wall and plasma membrane [4]. 
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The main aim of this work is to present a closer look to the parasitic connection which 

involves an accumulation of huge amount of various substances related to host/parasite 

relationship especially suberin, pectins and proteins. 
 
 
Material and methods 

 

Plant material 
 

In this study we used dodder (Cuscuta europaea L.) as a parasitic plant and tobacco 

(Nicotiana benthamiana Domin.) as a host plant. Dodder plant seeds were collected from 

locality (Ivanka pri Dunaji, Slovakia, 2015) and the seeds of tobacco were ordered from Gene 

bank Gatersleben in Germany. 

In vivo plant material cultivation 
 

We used pre-cultivated dodder seeds in the growth chamber. Dodder seeds were added 

into Petri’s dishes with prepared cellulose paper bleached in water. Tobacco plants were 

cultivated for 8 weeks (until they height reached approximately 8 – 10 cm). Prepared seeds of 

Cuscuta were planted in soil around the base of 8-week-old host plants (tobacco). Seeds of 

parasitic plants were previously treated with sulphuric acid for 60 minutes as the only 

chemical stimuli due to preserve an in vivo cultivation. The plant materials in soil (tobacco 

plants with added dodder) were cultivated in the growth chamber at the specific conditions: 

- 16/8 hr. photoperiod, 
 

- 23 ± 2 oC, 
 

- 100 µmol m-2 s-1 PAR. 
 

Visualisation of suberin/pectins/proteins in haustorium/prehaustorium of C. europaea 
 

Dodder prehaustoium and haustorium samples were harvested and fixed in 2 % freshly 

prepared formaldehyde in a stabilizing buffer (SB buffer: 50 mM PIPES, 5 mM MgSO4, 5 

mM EGTA, pH = 6.9) under a vacuum infiltration in desiccators. Afterward, the dehydrated 

segments (alcohol series from 10 to 100 % EtOH p.a. in PBS buffer: 0.14 M NaCl, 2.7 mM 

KCl, 6.5 mM Na2HPO4, 1.5 mM KH2PO4, pH = 7.3) were embedded in Steedman’s wax. 

Microtome sections (10 – 15 µm thick) were dewaxing and used for suberin, pectins and 

proteins visualisation. 

Staining procedures: 
 

1. 0.01 % Fluorol yellow 088 in lactic acid + FeCl3  in 50 % glycerine (add after 1h) – 

Suberin, 

2. 0.2 % Ruthenium red + glycerine 99 % (add after 7 min) – Pectins, 
 

3. Amidoblack 0.5 % - (0.5 g AmidoBlack 10B, 5 g HgCl2) – Proteins (unspecified). 
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Microscopy 
 

All sections (embedded in Steedman’s wax, 10 – 15 µm thick) were examined under a 

light and fluorescence microscope (Axioskop 2 plus, Zeiss). Filters equipped in microscope 

Zeiss are 485/20 nm excitation filter, 510 nm beam splitter and 515 nm LP barrier filter (filter 

Zeiss set 16, 25). 
 
 
Results and discussion 

 

Suberin 
 

Stained samples showed considerable suberin amount around haustorial epidermal 

cells as well as around vascular tissues of tobacco (Fig. 1). These particular places in dodder 

might be connected with parasite’s ability to proceed an attack into the host’s tissue (Fig. 1). 

Suberisination in study of [5] perfomed on Solanum lycopersicum is occurring after pathogen 

attack and they detect a considerable amount of this biopolymer in tomato’s stem tissues so 

the suberin deposition in the area of tobacco’s vascular bundles is clearly the sign of plant 

defensive response. 

The layer of suberin around haustorium could play a role in parasite’s defensive 

system, when the parasite is trying to endure host’s counterattack. Visualisation of these 

haustorial tissues proves that parasitic plants have the same pre-requisition for this type of 

substances as non-parasitic plants. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Deposition of suberin in host’s vascular tissues and parasite’s haustorium. 
Suberin deposition (arrows), vascular tissue of Cuscuta (asterisk), penetrating haustorial cells (h), C. europaea 

(c), N. benthamiana (n), bars = 200 μm. Stained in 0.01 % Fluorol yellow 088. 
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Pectins   
Pectins are polysaccharides, one of the inseparable components of plant cells and they 

 

are part of cellulose-hemicellulose-pectin matrix which is a key element of cell-wall integrity. 

Observation of this pectin staining leads to a fact that increased amount of stained pectins is in 

the points of penetration (Fig. 2). All these dismantled pectins around haustorial connection 

are indicating high level of enzymatic activity which is considered as a main weapon of the 

parasite’s attack. 

This work was a very good example and as studies [1] and [2] prove that Cuscuta and 

other parasites are using enzymes commonly present in non-parasitic plant species (mainly 

pectinases) for their own purpose of attack and modification of host’s cell wall. Study of [6] 

shows the capability of Cuscuta sp. to produce various degrading enzymes which are used as 

a key to initiation of dismantling a cell-wall components mainly pectins, hemi-cellulose and 

cellulose. Our observation of high concentration of pectins around degraded cell walls of a 

tobacco (deep red) corresponds with these studies. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. Pectin’s in haustorial connection. 
A, B – increased amount of pectin staining around penetration points (asterisk), haustorial cells penetrating  

host’s vascular elements (arrows), C. europaea (c), penetrating haustorial cells (h), N. benthamiana (n), vascular 
elements of tobacco (ve), bars = 200 μm (A), 100 μm (B). Stained in 0.2 % Ruthenium red. 

 
 
Proteins 

 

The amount of proteins is pictured by colour deepness, ranging from light blue to deep 

dark blue. Protein transporting has been observed and amounts of proteins are higher in the 

points of haustorial connection (Fig. 3, arrows) than in the other places of tobacco stem and 

dodder’s haustorium (Fig. 3). 
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Highly developed protein transport presents haustorium as a specialised organ for 

protein transport (Fig. 3). Deep blue areas alongside haustorial cells reflecting protein 

transport which is associated with dodder’s attack as it is shown. Translocation a high load of 

proteins from the host to parasite (Fig. 3) is occurring as a process of successful haustorial 

establishment. Studies [7, 8] about relative from a genus Cuscuta show a massive but also 

specific protein transport from the vascular elements of a host to parasite, which is 

corresponding with our observation in a matter of protein occurrence and transport. 
 
 

 
 

Fig. 3. Protein transporting in successful dodder’s haustorial connection. 
High amount of proteins in haustorial cells (arrows), haustorium (h), N. benthamiana (n), transport way of 

proteins into the dodder (asterisk), bar = 100 μm. Stained in 0.5 % Amidoblack. 
 
 
Conclusion 

 

Observation of the haustorial connection leads to a fact that suberin plays a role in 

defensive mechanism against host but also for a parasite’s haustorium development. Highest 

amount of suberin was found around host’s vascular tissue and in the outer epidermal cells of 

a dodder. Most efficient compounds for a parasite are degrading enzymes and pectins as the 

high load of these substances is presented and distributed around the areas of penetration 

where they are important in a process of cell-wall degradation. Our results also show 

haustorium as a highly specified organ used for a macromolecule transport especially 

proteins. The highly developed activities of a dodder to obtain, accumulate and redistribute 

these diversified substances used for a purpose to survive and dominate in host/parasite 

relationship are a part of a parasitic lifestyle. 
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Abstract 

 

Effect of salivary gland extracts (SGE) of ticks Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus and Hyalomma 
excavatum on signal pathways regulated with transforming growth factor-β1 (TGF-β1) in cancer cells 

The ixodid ticks´ bite and their protracted feeding evoke host wound healing and immune response 
reactions. Modulation of these defence responses is essential for tick´s survival. Tick´s saliva contain 
pharmacologically active molecules which have effect on haemostasis, inflammation, immunity, coordinated by 
chemokines, cytokines or growth factors. Thanks to binding substances in saliva, ticks are able to affect on 
biological activities of these host immune regulatory molecules. Previously, we identified the ability of SGE of 
different tick species to bind growth factors. TGF-β1, growth factor with the broadest range of actions, initiates 
cellular responses by binding to receptors and activation of specific intracellular effectors, such as SMAD 
proteins or MAPK-inases cascade. In our study we investigated SGE effect on TGF-β1-activated signal 
pathways in two cervical cell lines, SiHa and Hela, by the Dual Luciferase Reporter assay. Using specific 
monoclonal antibodies we verified effect of SGE on SMAD4, p38, ERK1/2 and/or Akt-1 molecules 
phosphorylation. 

 
 
Keywords: SGE (salivary gland extract); TGF-β1 (transforming growth factor-β1); SMAD; MAPK 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kliešte, obligátne krv-cicajúce ektoparazity obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov 

sú v porovnaní s ostatnými hematofágnymi článkonožcami unikátne dĺžkou cicania, trvajúcou 

niekoľko dní až týždňov. Kliešťom to umožňuje imunomodulácia v mieste vpichu 

zabezpečená bioaktívnymi látkami produkovanými v slinných žľazách [1]. Po prerezaní kože 

ústnym ústrojenstvom kliešťa sa v tele hostiteľa aktivujú všetky zložky imunitnej obrany 

zabezpečujúce hojenie rany, spúšťa sa kaskáda udalostí vrátane zápalu, tvorby a remodelácie 

tkaniva, ktoré vedú k čiastočnej obnove poranenej oblasti [2]. Pre kliešte je esenciálne 

úspešné nacicanie doplna, preto vo svojich slinách produkujú látky, ktorými dokážu všetky 

tieto reakcie úspešne potlačiť [3]. Sliny kliešťov obsahujú faktory, ktoré viažu a tiež 

neutralizujú biologické aktivity dôležitých cytokínov, chemokínov a rastových faktorov [4]. 

TGF-β1 patrí medzi molekuly, ktoré sú zapojené v procesoch hojenia rany [5]. Je 

uvoľňovaný pri poranení z krvných doštičiek, následne priťahuje do rany bunky imunitného 

systému a fibroblasty, čím podporuje zápal a hojenie. Taktiež je produkovaný cievnymi 

bunkami,  stimuluje  angiogenézu,  diferenciáciu  fibroblastov  a produkciu  extracelulárnej 
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matrix (ECM) [6]. TGF-β1 účinkuje na bunky prostredníctvom MAPK stimulovanej dráhy 

alebo prostredníctvom SMAD proteínov. Proteínové kinázy aktivované mitogénmi- MAPK, 

akými sú p38 a ERK zohrávajú dôležitú úlohu napr. v migrácii buniek. SMAD proteíny sú 

základné intracelulárne zložky TGF-β1 signalizácie. Sú to jediné známe latentné 

cytoplazmatické transkripčné faktory priamo aktivované fosforyláciou serínov na ich 

receptoroch. Tieto signálne dráhy umožňujú TGF-β1 spustenie rôznych bunkových odoziev 

[7]. 

Cieľom našej práce bolo sledovanie vplyvu SGE kliešťov D. reticulatus, I. ricinus 
 

a H. excavatum na vnútrobunkový prenos signálov ovplyvnených s TGF-β1 počas 

fyziologických procesov. Využívali sme dve cervikálne bunkové línie (SiHa, HeLa), 

odlišujúce sa  aktiváciou  rôznych  TGF-β1  signálnych  dráh,  tranzientne  ko-transfekované 

s plazmidmi pSBE4-Luc + pRL-TK pre detegovanie SMAD4 dráhy a p3TP-lux + pRL-TK 

pre detegovanie p38 signálnej dráhy pomocou Dual Luciferase Reporter metódy. Efekt na 

vybrané molekuly zo signálnych dráh sme overovali pomocou špecifických protilátok voči ich 

fosforylovaným formám. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Tranzientná transfekcia buniek plazmidom: 24 hod bunkové kultúry SiHa a HeLa, 

vyrastené do 60-90% konfluencie sme ko-transfekovali zmesou plazmidov. SiHa bunky sme 

transfekovali zmesou 2 µg pSBE4-luc/50 ng pRL-TK, pomocou transfekčného reagentu 

GenePorter, HeLa bunky sme transfekovali zmesou 1 µg p3TP-lux/1 ng pRL-TK 

transfekčným reagentom TurboFect podľa pokynov výrobcov. SiHa bunky boli transfekované 

v bezsérovom médiu (BM) DMEM [+ 10 000 U/ml penicilín/10 000 mg/ml streptomycín/25 

mg/ml amfotericín-B (PSA), L-glutamín 200 mM (L-Glu)], 4 hod. Po 4 hod sme k bunkám, 

ktoré boli spolu s transfekčnou zmesou v BM, pridali rovnaké množstvo DMEM média + 

PSA + L-Glu + 20% FBS. HeLa bunky sme transfekovali už priamo v kultivačnom médiu 

DMEM + PSA + L-Glu + 10% FBS a po 4 hod sme pridali na bunky rovnaké množstvo 

čerstvého DMEM + PSA + L-Glu + 10% FBS. Bunky boli počas experimentov kultivované 

pri 37°C v 5% CO2 atmosfére. 

Aktivácie signálnych dráh - Opracovanie buniek s TGF-β1 a SGE: Po 16 hod sme 
 

transfekované bunky opláchli s roztokom PBS, pridali sme na bunky 0,5 ml BM DMEM + 

PSA + L-Glu a boli vystavené „hladovaniu“ po dobu 24 hod. Bunky sme opracovávali s TGF- 

β1  v koncentrácii  1ng/1  ml,  ku  ktorému  sme   pridali  SGE  rôznych  druhov  kliešťov, 

v pracovnej   koncentrácii   2   ks   SGE   zo   samíc   kliešťov   D.   reticulatus   alebo H. 

195 



excavatum, v koncentrácii 4 ks SGE z kliešťa I. ricinus na 1 ng/1 ml TGF-β1, podľa Tab. 1.. 

Rovnako sme postupovali aj pri sledovaní vplyvu SGE a TGF-β1, resp. ich kombinácií na 

indukciu fosforylácie signálnych molekúl. Opracovanie buniek s TGF-β1 a SGE, sledujúcich 

dobu aktivácie fosfo-formy jednotlivých molekúl, bolo po predchádzajúcich  testoch 

stanované len na 10 min, 15 min a 20 min intervaly. Bunky sme opracovali rôznymi 

kombináciami TGF-β1 a SGE, ktoré boli pripravené v BM DMEM + PSA + L-Glu 

obohatenom o 1,4% BSA, V. frakcia. 
 
 

Tab. 1. Schéma opracovania buniek pre SDS-PAGE – TGF-β1/SGE (90 min)= bunky boli opracované 90 min 
predinkubovanými zmesami TGF-β1, TGF-β1/SGE, resp. SGE, 1.TGF-β1 (60 min)= TGF-β1 sme pridali na 

bunky ako prvý, indukcia trvala 60 min a po 60 min sa k takto opracovaným bunkám pridali SGE na dobu 10, 15 
a 20 min pre WB, resp. 24 hod pre DLR assay, 1.SGE (60 min)= SGE sme pridali na bunky ako prvé, indukcia 

trvala 60 min a po 60 min sa k takto opracovaným bunkám pridal TGF-β1 na dobu 10, 15 a 20 min pre WB a 24 
hod pre DLR assay. 

 
 

TGF-β1 
 

SGE TGF-β1/SGE (90 
min) 

1.TGF-β1 (60 
min) 

 

1.SGE (60 min) 
 

KK 

TGF-β1/90 min 
predinkubácia, 

RT 

SGE/90 min 
predinkubácia, 

RT 

TGF-β1/SGE/90 
min 

predinkubácia, RT 

1.TGF-β1 (60 
min na 

bunkách)/2. SGE 

1.SGE (60 min na 
bunkách)/2. TGF- 

β1 

 
médium 

 
 

Dual Luciferase Reporter Assay System (DLR): Aktiváciu príslušnej signálnej 

dráhy nám umožnil detegovať DLR systém, ktorý dokáže identifikovať a zmerať simultánnu 

expresiu dvoch nezávislých enzýmov v jednom systéme. Kultivačné médiá s rôznymi 

kombináciami TGF-β1 a SGE sme po 24 hodinách pôsobenia na transfekované bunky 

odobrali na testovanie spotreby TGF-β1 počas experimentu metódou ELISA testu (Hu TGF- 

β1 DuoSetR&D systems, Abigdon, GB). Bunky na platni sme následne spracovali podľa 

pokynov výrobcu (Promega). Hodnoty signálov pre jednotlivé luciferázy sme získali meraním 

na DLReady TD-20/20 Luminometer, Turner designs. Špecifický luciferázový signál 

aktivovaný naviazaním SMAD4 alebo MAPK v p38 dráhe sme uviedli v percentách kde 

pomer hodnôt dvoch signálov zmeraných pri bunkách opracovaných s TGF-β1 bol 100%. 

SDS-PAGE: Fosforyláciu signálnych molekúl počas aktivácie príslušnej signálnej 

dráhy sme sledovali metódou western blot. Po opracovaní buniek s TGF-β1 a SGE podľa 

schémy v Tab. 1. sme bunky lyzovali pomocou inkubácie s 1x PLB (Passive Lysis Buffer) 

roztokom (Promega) po dobu 15 min pri izbovej teplote. 5x 104 zlyzovaných buniek sme 

vysušili pomocou prístroja SpeedVac po dobu 45 min, 37°C. K sedimentom sme pridali 

vzorkový pufor (2% SDS/2% 2-mercaptoethanol/10% glycerol/1% bromphenol blue in 

0.0625M Tris-HCl, pH 6,8) a inkubovali pri teplote 99°C po dobu 3 min. Takto pripravené 
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vzorky sme nanášali na 10% SDS-PAGE (30mA, 45 min). 
 

Western-blot: Vo Western blot-e sme proteíny rozdelené počas SDS-PAGE prenášali 

na polyvinylidén-fluoridovú (PVDF) membránu- Immobilon® Transfer Membranes 

(Millipore) a postupovali sme podľa pokynov výrobcu. SDS-PAGE gél bol prenesený na 

membránu pomocou Semi-dry blot systému (VWR), (300 mA, 45 min). Fosforylované formy 

proteínov sme detegovali pomocou monoklonových a polyklonových králičích protilátok voči 

pSMAD4 (Thermo Scientific), pp38, pERK1/2, pAkt (Cell Signaling) podľa pokynov 

výrobcu. Ako sekundárnu protilátku sme použili polyklonálnu prasaciu anti-králičiu Swar-Px 

(Dako). Na vizualizáciu sme použili metódu chemiluminiscencie s využitím činidla Luminol. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vplyv SGE na signálne dráhy regulované s TGF-β1 sme sledovali na dvoch 

bunkových líniách izolovaných z nádoru krčka maternice, SiHa a HeLa, ktoré sa líšia 

aktiváciou rôznych  signálnych  dráh  indukovaných  s TGF-β1.  V SiHa  bunkách  sa  jedná 

o SMAD4 závislú dráhu a pre HeLa bunky p38 závislú dráhu aktivovanú MAPK-inázami. 

Transfekované bunky s príslušnými plazmidmi sme indukovali s TGF-β1, ktorý sme pridávali 

v rôznych kombináciách. Pre bunky SiHa a aj HeLa sme použili samičky kliešťov D. 

reticulatus a I. ricinus, ktoré sa vyskytujú na území SR a samičky kliešťov H. excavatum, 

ktoré sa vyskytujú v oblasti Stredozemného mora. SGE týchto kliešťov sme používali z 5. dňa 

cicania na králikovi. 
 
 

 
 

Obr. 1. SGE kliešťa D. reticulatus inhibujúce SMAD4 - závislú signalizáciu v SiHa bunkách - DLR. 
 
 

Výsledky ukazujú, že SGE kliešťa D. reticulatus 5D boli schopné výrazne potláčať 

SMAD4 – závislú signálnu dráhu Obr. 1. Rovnaké výsledky sme získali aj s kliešťami I. 

ricinus a H. excavatum pre SiHa a aj pre HeLa bunky, čo naznačuje významnú inhibíciu aj 

p38 závislej signálnej dráhy, pričom v oboch prípadoch je táto inhibícia nezávislá na poradí 

induktorov. 

Pomocou ELISA testu sme dokázali, že SGE rôznych druhov kliešťov boli schopné 
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TGF-β1  z prostredia  vyviazať  už  počas  90   min   predinkubácie   Obr.   2..   To 

naznačuje schopnosť substancie prítomnej v SGE kliešťov, ktorá má TGF-β1- viažucu 

aktivitu, inhibovať TGF-β1 signalizáciu závislú na SMAD4 alebo p38 molekulách. 
 
 

 
 

Obr. 2. Efekt SGE kliešťa D. reticulatus na TGF-β1 – TGF a TGF/DRF 5D bol predinkubovaný 0 hod a 1,5 
hod predtým ako bol pridávaný na bunky SiHa, 1.TGF bol na bunky pridávaný v čase 0 hod a pôsobil na bunky 

SiHa po dobu 1 hod, po tomto čase sa na bunky pridávali SGE kliešťa D. reticulatus. Výsledok získaný 
pomocou metódy ELISA. 

 
 

Metódou WB sme na SiHa bunkách opracovaných s TGF-β1 a SGE z DRF 5D 

detegovali inhibičný účinok SGE na fosforyláciu ERK1/2 počas celého experimentu (10- 20 

min), a to na úroveň neopracovaných buniek. V prípade fosforylácie Akt1, sme detegovali 

inhibičný efekt SGE len v 10 min, kým už v 20 min intervale SGE na fosforyláciu 

pravdepodobne výrazný inhibičný či stimulačný efekt nemali. Podobný inhibičný efekt na 

fosforyláciu sme zaznamenali pre pSMAD4. V oboch prípadoch aj samotné SGE aktivovali 

fosforyláciu signálnych molekúl. V prípade pp38 sa dokonca zdá, akoby SGE ešte 

fosforyláciu, a tým aj aktiváciu p38, v spolupráci s TGF-β1 podporovali Obr. 3. 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Účinok SGE kliešťa D. reticulatus na rakovinové bunky SiHa indukované s TGF-β1 v rôznych 
časových intervaloch – Western-blot analýza (1-TGF-β1, 2-TGF-β1/SGE, 3-SGE, 4-1.TGF-β1/2.SGE, 5- 

1.SGE/2.TGF-β1, 6-cntrl, L-ladder). 
 

Naše výsledky sú čiastočne v rozpore s údajmi v literatúre, kedy bol dokázaný 

inhibičný efekt SGE na aktivitu ERK1/2 a p38 v dendritických bunkách [8]. Inhibičný efekt 

SGE na aktiváciu/fosforyláciu ERK1/2 sme síce potvrdili aj v nádorových bunkách SiHa, 

avšak  v prípade  p38,  Akt1  a SMAD4  samotné  SGE  fosforyláciu  skôr  stimulujú.  Pri 
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spoločnom podaní s TGF-β1 majú skôr inhibičný efekt, v porovnaní s TGF-β1 stimulovanou 

kontrolou. Treba však brať do úvahy fakt, že ide o nádorové bunky, ktoré na vonkajšie 

stimuly reagujú inak ako normálne bunky, čo samozrejme platí aj v prípade efektu SGE na 

bunky [9]. Nakoľko nami získané výsledky poukazujú skôr na aktiváciu fosforylovaných 

foriem proteínov v literatúre sa stretávame s ich inhibičným účinkom [10], preto je potrebná 

ďalšia analýza. 
 

Záver   
V  našich  experimentoch  sme  dokázali  inhibičný  vplyv  SGE  vybraných  druhov 

 

kliešťov na TGF-β1-regulovaný vnútrobunkový prenos signálu v nádorových bunkách 

izolovaných z krčka maternice 24 hod po indukcii. Tento efekt kompletných SGE na TGF-β1 

stimulovanú signalizáciu nezávisel od poradia pridania TGF-β1. V bunkách sme detegovali 

efekt SGE na fosforyláciu vybraných molekúl aktivovaných aj v signálnych dráhach po 

indukcii s TGF-β1, v porovnaní s neopracovanými bunkami, resp. s TGF-β1 stimulovanými 

bunkami. Z dôvodu sledovania špecifického efektu TGF-β1 viažucej substancie v slinách 

kliešťov sa aj naďalej venujeme hľadaniu, identifikácii a príprave rekombinantného proteínu 

z kompletných SGE. 
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Abstract 

Monitoring the impact of salivary gland extracts (SGE) of the different species of ticks on the processes 
associated with wound healing 

In order for a tick to succeed in feeding it has to overcome the host´s skin barrier and the host´s immune 
system. After the tick cuts through the host´s skin using its mouthparts, the immune responses that perform 
wound healing in the host body are activated. Wound healing is a complex process lasting several days. It 
consists of these stages - hemostasis, inflammation, formation of granulation tissue (proliferation), and tissue 
remodelling. It has already been proven that processes related to the healing and wound closure are usually 
coordinated by chemokines and growth factors bound by molecules situated in ticks´ SGE. A significant factor 
affecting the wound healing is the migration of the cells, which may influence cell morphology, expression of 
various surfaces molecules, their interaction with extracellular matrix (ECM) molecules but also the proliferation 
of these cells. For these findings we investigated SGE and their effect on the selected processes associated with 
the wound healing, cell migration, proliferation and morphology. 

 
 
Keywords: SGE; TGF-β1 (transforming growth factor-β1); SWH; proliferation 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Mechanické poškodenie kože, spôsobené penetráciou ústnych ústrojov kliešťa, 

aktivuje všetky fázy hojenia rany, ktoré sa navzájom prekrývajú. Proces hojenia je 

koordinovaný lokálnymi aj systémovými mediátormi hojenia (cytokínmi, chemokínmi, 

rastovými faktormi a pod.), podporujúcimi migrácie a proliferácie buniek zúčastňujúcich sa 

fáz hojenia [1]. Na prekonanie týchto obranných procesov hostiteľa si kliešte vyvinuli a vo 

svojich slinách produkujú látky, ktoré potláčajú tieto procesy, čo kliešťom umožní úspešné 

cicanie krvi po dobu aj niekoľkých týždňov [2-4]. 

Počas hojenia rany je TGF-β1 dôležitým faktorom v zápale, v angiogenéze, 

v reepitelizácii aj v regeneračnej fáze spojivového tkaniva a je vo zvýšenej miere v koži 

exprimovaný už od okamihu poranenia. Pomáha priťahovať do rany zápalové bunky, 

stimuluje k proliferácii makrofágy, pomáha v granulácii poškodeného tkaniva ovplyvňovaním 

formovania ECM, atď. [1]. V extraktoch slinných žliaz SGE rôznych druhov kliešťov bola 

identifikovaná schopnosť vychytávať z prostredia niektoré rastové faktory [5]. V našej práci 

sme sa snažili zistiť, či vyviazanie rastového faktora TGF-β1 látkami v SGE kliešťov potlačí 

aj ním aktivované biologické aktivity spojené s hojením rany. Zamerali sme sa na sledovanie 

vplyvu SGE na migrácie indukované s TGF-β1, sledovali sme vplyv SGE na proliferáciu 
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buniek a ich morfológiu. Používali sme bunky izolované z nádoru krčka maternice, CaSki a 
 

HeLa, ktoré sa líšia v citlivosti na TGF-β1 stimuly, a ako sa ukázalo, aj na SGE vplyv. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Scratch Wound Healing (SWH) metóda: Vplyv na migráciu buniek sme sledovali 

metódou SWH. V minulosti sme dokázali potláčanie TGF-β1 indukovanej migrácie 

vnímavých CaSki buniek vplyvom SGE rôznych druhov kliešťov, kým HeLa bunky na TGF- 

β1 stimul vôbec migráciou nereagujú. Inhibičný efekt SGE závisel od druhu kliešťa a od doby 

cicania, z ktorej boli SGE pripravené. V porovnaní s kontrolou, SGE pripravené so samičiek 

kliešťa Dermacentor reticulatus (DRF) potláčali migráciu CaSki indukovanú TGF-β1 buniek 

o 34-35%, u SGE samičiek kliešťa Hyalomma excavatum (HAF) boli viditeľné rozdiely podľa 

doby cicania, najsilnejšia inhibícia bola v strede cicania u SGE z HAF 5D to bolo 35%, kým 

HAF 3D neinhibovali vôbec a ku koncu cicania, u HAF 7D, inhibičný efekt opäť zanikal. 

SGE zo samičiek kliešťa Ixodes ricinus (IRF) potláčal migráciu indukovanú s TGF-β1 o cca 

21%. Veľmi podobný priebeh mal inhibičný efekt SGE bez TGF-β1 na samovoľnú migráciu 

CaSki buniek, čo naznačilo, že SGE potláčajú migráciu nezávisle na jej indukcii s TGF-β1. 

Preto sme sa rozhodli overiť tento efekt v závislosti od poradia induktora migrácie. Bunky 

CaSki pestované v kompletnom sérovom médiu [SM-DMEM + 10% bovinného fetálneho 

séra (FBS), s antibiotikami PSA (10 000 U/ml penicilín/ 10 000 mg/ml streptomycín/ 25 

mg/ml amfotericín B) + L-Glutamín (L-Glu, 200mM)], vyrastené do cca 90% konfluencie, sme 

vystavili „hladovaniu“ v bezsérovom médiu (BM) DMEM + PSA + L-Glu počas 

nasledujúcich 24 hod. Po „hladovaní“ sme bunky opracovávali rôznymi kombináciami zmesí 

TGF-β1 a SGE DRF, pripravené v BM obohatenom o 1,4% BSA, V. frakcia. Používali sme 

pracovnú koncentráciu TGF-β1 1 ng/ml a SGE pripravené z 2ks kliešťa DRF (na 1 ng/ml 

TGF-β1) Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Schéma opracovania buniek pre SWH –TGF-β1/SGE (90 min)= bunky boli predinkubované 90 min s 
TGF-β1 a SGE, 1.TGF-β1 (60 min)= TGF-β1 sme pridali na bunky ako prvý, indukcia trvala 60 min a po 60 

min sa k takto opracovaným bunkám pridali SGE na dobu 24 hod, 1.SGE (60 min)= SGE sme pridali na bunky 
ako prvé, indukcia trvala 60 min a po 60 min sa k takto opracovaným bunkám pridal TGF-β1 na dobu 24 hod. 
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Pred pridaním zmesi TGF-β1 s SGE sme imitovali poranenie a bunky sme najprv 

porezali pomocou žltej špičky pre mikropipety. Uvoľnené bunky sme odmyli pomocou 

sterilného PBS a adherované bunky opracovali zmesami TGF-β1 s SGE. Priebeh SWH sme 

zaznamenávali pomocou Cell-observer-u, ktorý umožňuje inkubáciu buniek počas 24 hod 

v 5% CO2 atmosfére, pri 37°C a fotenie vo vybraných hodinových intervaloch. Získané 

výsledky sme vyhodnocovali v programe ImageJ. 

MTT test: Vplyv SGE na proliferáciu počas SWH sme po ukončení experimentu 

testovali pomocou MTT testu. K bunkám sme po odstránení média pridali farbičku MTT 

(0,0075 g MTT + 1,5 ml PBS + 13,5 ml PBS + 2% FBS + PSA). Bunky spolu s farbičkou 

sme inkubovali 2,5- 4 hod na 37 °C, 5% CO2. Po inkubácii sme MTT farbičku odobrali a na 

bunky sme aplikovali 800 µl/jamku DMSO. Intenzitu farebnej reakcie spôsobenej živými 

bunkami sme merali pri vlnovej dĺžke 450 nm na prístroji ELISA reader. 

Vplyv SGE na proliferáciu a morfológiu buniek: Pomocou MTT testu sme 

sledovali aj koncentračnú závislosť vplyvu SGE na proliferáciu buniek. CaSki a HeLa bunky, 

24 hod kultúry sme opracovali rôznymi koncentráciami SGE DRF, HAF a IRF, pripravených 

z rôznych dôb cicania. V prípade SGE z kliešťov DRF a IRF sme použili 0,1 ks/100 tis. bb.; 

0,3 ks/100 tis. bb.; 1 ks/100 tis. bb.; 3 ks/100 tis. bb.. pre SGE z HAF sme použili 0,1 ks/100 

tis. bb.; 0,3 ks/100 tis. bb.; 1 ks/100 tis. bb.. Bunky sme vystavili účinku SGE počas 24 a 48 

hod. Počet živých buniek sme stanovovali MTT testom. Vplyv na morfológiu bol viditeľný aj 

v svetelnom mikroskope. 

Sledovanie zmien na morfológii buniek: Efekt na vybrané komponenty cytoskeletu 

sme vizualizovali pomocou imunofluorescencie. Bunky CaSki a HeLa o koncentrácii 15 x 103 

buniek/sklíčko, ktoré rástli v 24 hod v SM, sme premyli sterilným PBS. Následne sme bunky 

opracovali s SGE z DRF a IRF, 5-dňové, v SM, o pracovnej koncentrácii 0,45 ks SGE/sklíčko 

v 0,5 ml média. V prípade viditeľných zmien v tvare buniek, max. po 3,5 hod sme bunky 

opatrne na sklíčkach premyli s PBS a 15 min fixovali v 4% paraformaldehyde v PBS, pH 7,4; 

pri izbovej teplote. Bunky sme permeabilizovali v 1% BSA + 0,1% Triton X-100 v PBS, pri 

izbovej teplote, 10 min. Nasledovalo blokovanie blokovacím roztokom 1% BSA a 0,05% 

Tween 20, v PBS, 60 min, pri 4°C. Medzi každým opracovaním buniek sme sklíčka 

premývali 3 x 5 min v PBS. Nakoniec sme časť buniek opracovali s králičími 

monoklonovými protilátkami  voči  β-aktínu  (β-actin  13E5,  rabbit  mAb)  konjugovanými 

s Alexa Fluor 555, riedené 1:50 v PBS + 1% BSA + 0.05% Tween 20 a inkubovali cez noc, v 

tme,  vo  vlhkom  prostredí,  pri  4°C.  Druhú  časť  buniek  sme  farbili  s  Phalloidinom 
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konjugovaným s Alexa Fluor 488 (6uM), riedeným 1:40 v PBS, 20min, v tme, pri izbovej 

teplote. Na záver sme sklíčka premyli v PBS (3 x 5 min) a 1 x v deionizovanej H2O. 

Nasledovalo montovanie v montovacom médiu, obsahujúcom DAPI, na farbenie jadier. 

Sklíčka sme pozorovali na konfokálnom mikroskope Zeiss LSM510 META. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vplyv SGE na migráciu indukovanú s TGF-β1 sme sledovali na dvoch bunkových 

líniách izolovaných z nádoru krčka maternice, CaSki a HeLa, ktoré sa líšia svojou odpoveďou 

na prítomnosť TGF-β1 v prostredí. CaSki bunky, vnímavé na opracovanie s TGF-β1, 

odpovedajú zvýšenou migráciou oproti neopracovaným kontrolným bunkám. HeLa bunky 

nezvyšujú svoju migráciu ani po indukcii s TGF-β1 a preto nám slúžia ako negatívna 

kontrola. V teste sme použili SGE kliešťov DRF z 5. dňa cicania. Ako je vidieť na grafe Obr. 

1., nami používaná koncentrácia TGF-β1 indukuje výraznejšie rozdiely v migrácii buniek len 

počas prvých 12 hod, neskôr bunky putujú rovnako ako v neopracovanej kontrole. Taktiež 

sme zistili, že nami použité SGE, pripravené z DRF 5D, veľmi výrazne potlačili migráciu 

CaSki buniek, čo bolo spojené nielen s vychytaním TGF-β1 ako induktora migrácie, či už 

počas 90 min predinkubácie (TGF-β1/DRF 5D) alebo po pridaní na bunky vopred opracované 

s SGE (1.DRF 5D/2.TGF-β1 stĺpce), SGE potlačili migráciu buniek aj po 1 hod indukcii 

s TGF-β1 (TGF-β1/2.DRF 5D stĺpce) alebo aj bez prítomnosti TGF-β1 ako induktora (DRF 

5D stĺpce), v porovnaní s neopracovanými CaSki bunkami (cntrl). Tento inhibičný efekt nie je 

závislý len na vychytaní TGF-β1 slinami kliešťa. Podiel na ňom má pravdepodobne efekt 

SGE na morfológiu buniek, nakoľko prišlo vo vzorkách opracovaných s SGE (aj s TGF-β1 aj 

bez TGF-β1) ku strate kontaktnej inhibície a uvoľneniu buniek z povrchu jamiek, čím bola 

migrácia znemožnená. MTT test preukázal, že počas SWH toto uvoľnenie buniek z povrchu 

jamiek spôsobilo zníženie počtu živých buniek. 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Migrácia CaSki buniek po opracovaní s SGE v kombinácií s TGF (viď Tab. 1.). 
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Preto sme otestovali vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie bioaktívnych látok v SGE na 

proliferáciu a morfológiu CaSki a HeLa buniek pomocou MTT testu Obr. 2. 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Vplyv zvyšujúcej sa koncentrácie bioaktívnych látok v SGE na proliferáciu buniek CaSki a HeLa 
buniek – SGE koncentrácia v ks na /100 tis.bb.. 

 
Ako vidieť na oboch grafoch, anti-proliferačný efekt SGE bol závislý nielen od 

koncentrácie SGE, od druhu kliešťa a od doby cicania, ale výsledok bol ovplyvnený aj 

príslušnou bunkovou líniou. Cytotoxický efekt SGE sme na bunkách identifikovali pri vyšších 

koncentráciách 24 hod po opracovaní, čo sa prejavilo stratou adhézie k povrchu, zmršťovaním 

buniek a tvorbe bunkových agregátov. Tieto efekty boli závislé na druhu kliešťa, dobe cicania 

a na množstve použitých SGE. Efekt SGE z DRF a IRF, cicajúcich 5 dní, na morfológiu 

CaSki a HeLa buniek, resp. na vybrané zložky cytoskeletu sme vizualizovali pomocou 

imunofluorescenčne značených protilátok voči β-aktínu a F-aktínu. Ako vidno na Obr. 3., 

potvrdil sa nám výrazný vplyv SGE z DRF, v porovnaní s IRF a kontrolnými bunkami, na 

aktínový cytoskelet. Citlivejšie sa javili HeLa bunky, kde dochádzalo vplyvom SGE z DRF 

ku strate kontaktnej inhibície a uvoľňovaniu buniek zo sklíčok už 1,5 hod po opracovaní. 
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Obr. 3. Konfokálna imunofluorescenčná analýza zmien v aktínovom cytoskelete vyvolaná SGE - F-aktín 
(phalloidin Alexa fluor 488 (zelený), β-aktín Alexa fluor 555 (červený), jadrá - DAPI (modré), zväčšenie 630x 

 
 

Záver   
Pri  sledovaní  schopnosti  SGE  samíc  D.  reticulatus  ovplyvňovať  migráciu  buniek 

 

indukovanú s  TGF-β1  sme  potvrdili  inhibíciu  migrácie  CaSki  buniek,  avšak  nejedná  sa 

o efekt spojený s vyviazaním induktora TGF-β1. Efekt je pravdepodobne sprostredkovaný 

vplyvom SGE na cytoskelet buniek. Potvrdili sme tiež anti-proliferačný efekt SGE rôznych 

druhov kliešťov na CaSki aj HeLa bunky, pričom bol závislý na druhu kliešťa, koncentrácie 

SGE ako aj dňa cicania, z ktorého SGE boli pripravené. Rôzna citlivosť oboch bunkových 

línií sa prejavila aj odlišným vplyvom SGE na morfológiu nami používaných buniek. 

Vysvetlenie tohto efektu si vyžaduje detailnejšie skúmanie vplyvu SGE na ďalšie 

cytoskeletové štruktúry, integrínové molekuly a adhezívne molekuly na povrchu buniek. 
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Abstract 

 
Effect of different constitution of non-thermal plasma on adaptive response in Pisum sativum L. 
Advantageous properties of non-thermal plasma (NTP) enable its use in different sectors such as food 

industry, medicine or agriculture. It is suitable for surface treatment of materials, bacterial inactivation or 
enhancement of blood coagulation or seed germination. Using Constant Field Gel Electrophoresis (CFGE) and 
Western blot, we tested capability of NTP generated of ambient air, oxygen or nitrogen to evoke adaptive 
response in Pisum sativum L. NTP pre-treatment did not change the amount of double-strand breaks after the 
zeocin tretment. On the other hand, we observed changes in the level of Hsp70 after the H2 O2 or zeocin 
treatment. The N2 -generated NTP showed the largest difference compared to other NTP types used. 

 
 
Keywords: non-thermal plasma; Hsp70; DNA damage; adaptive response; Pisum sativum L. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Plazma je zmes častíc, konkrétne fotónov, elektrónov, katiónov, aniónov, atómov, 

voľných radikálov a excitovaných alebo neexcitovaných molekúl, ktoré sú v neustálej 

vzájomnej interakcii. Sú známe aj dve kategórie plazmy, a to termálna a netermálna 

(nízkoteplotná, NTP). Pre tvorbu nízkoteplotnej plazmy, na rozdiel od termálnej, stačí 

elektrický výboj v plyne s nižším tlakom, a takisto je dostačujúci aj nižší výkon. V NTP nie je 

lokálna termodynamická rovnováha medzi elektrónmi a ťažšími časticami, pretože teplota 

elektrónov je oveľa vyššia ako teplota ostatných súčastí plazmy [1]. 

Jednou z mnohých využiteľných vlastností nízkoteplotnej plazmy (NTP) je schopnosť 

povrchovej inaktivácie organizmov. Využitie nachádza hlavne pri materiáloch a potravinách, 

ktoré z rôznych dôvodov nemôžu byť dekontaminované inými spôsobmi, napríklad teplom 

alebo chemikáliami. Prokaryotické organizmy sú na pôsobenie NTP citlivejšie ako 

eukaryotické, okrem iného aj preto, že polysacharidy membrán prokaryotov podliehajú 

peroxidácii ľahšie ako fosfolipidy eukaryotov, a tiež bakteriálny chromozóm sa nachádza 

voľne v cytoplazme, naviazaný na membránu, a tak je ľahšie prístupný voľným radikálom, 

a teda aj poškodeniam [2]. Nielen že sú eukaryoty na poškodenia spôsobené NTP menej 

citlivé,  ale  pri  optimálnom  čase  pôsobenia  je  možné  pozorovať  aj  pozitívne  účinky. 
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Napríklad,  pšenica  ošetrená  plazmou  vyklíčila  skôr.  Rovnako,  autori  zaznamenali  dlhšie 
 

klíčne listy a korene v porovnaní s kontrolou [3]. 
 

Organizmy majú rôzne mechanizmy, ktoré im pomáhajú zvládať stresové podmienky. 

Jedným z nich sú heat-shock proteíny (Hsp), ktoré sa akumulujú pri vysokých teplotách, 

chlade [4] alebo osmotickom strese a pri ďalších typoch stresov rastlín [5]. Hsp70 sú 

chaperóny podieľajúce sa na skladaní proteínov, proteínovom transporte cez membrány, 

modulácii aktivity proteínov, regulácii degradácie proteínov a v prevencii nezvratnej 

agregácie proteínov. Majú tiež funkciu v normálnom ontogenetickom vývine [6]. 

Adaptívna odpoveď (AR) je nešpecifický fenomén, ktorý bol popísaný u viacerých 

organizmov. Ak je organizmus, resp. bunky, vystavené menšej dávke stresora, lepšie znáša 

nasledujúce silnejšie pôsobenie rovnakého alebo iného stresora. AR je často sledovaná na 

ľudských, resp. cicavčích bunkách, a to hlavne pôsobením radiačného žiarenia [7 – 8]. 

Z práce [9], ktorá sa venovala vplyvu NTP na Pisum sativum L. vyplýva, že aj NTP 

dokáže navodiť AR. V tejto práci chceme zistiť, aký vplyv má NTP generovaná z rôznych 

plynov (O2; N2; vzduch) na vyvolanie AR v rastlinách P. sativum L. Predpokladáme, že 

zloženie jednotlivých NTP je rôzne, a preto je možné, že ich vplyv na vyvolanie AR sa tiež 

môže líšiť. Mieru AR sme hodnotili na základe modulácie množstva dvojvláknových zlomov 

a zmeny hladiny proteínu Hsp70 v koreňoch hrachu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Semená Pisum sativum L., odroda Prophet, boli ošetrené NTP generovanou pomocou 

koplanárneho povrchového bariérového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge, 

DCSBD) pri atmosférickom tlaku z rôznych plynov (O2, N2, vzduch) pri príkone 400 W 

počas 60 alebo 180 s pôsobenia. Počas ošetrenia boli semená na trepačke, aby sa zabezpečilo 

rovnomerné ošetrenie. 

Po 24 h od ošetrenia NTP, semená 5-6 h imbibovali vo vode a následne boli vysiate do 

Petriho misiek. Semená klíčili pri 22 - 24 °C. V experimentoch sme pracovali s 3-4 dňovými 

klíčencami. 

Pred experimentmi boli niektoré klíčence ovplyvnené zeocínom (0,2; 0,5; 1 mg/ml) 

alebo H2O2 (400μM) počas 1 h. 

Pre SDS-PAGE a následný Western blot sme z koreňov klíčencov izolovali proteíny. 
 

Korene sme mechanicky homogenizovali s morským pieskom a extrakčným pufrom (10 mM 

Tris; 1 mM EDTA; 2,5 % SDS; 5 % merkaptoetanol; 10 % glycerol). 
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Pri SDS-PAGE sme postupovali podľa protokolu [10]. Použili sme 15%, 1mm 

separačný gél a aparatúru Bio-Rad® Mini-PROTEAN. Elektroforetická separácia trvala 1 h 

pri 200 V. 

Na Western bloting sme použili aparatúru Trans-Blot® SD Semi-Dry Transfer Cell, 

Bio-rad a postupovali  sme  podľa  protokolu  [11].  Použili  sme  nitrocelulózovú  membránu 

a transfer trval 30 min pri 10 V. 

Membránu sme inkubovali s primárnou protilátkou Anti-Hsp70 (Agrisera) s riedením 

1:3000. Ako sekundárnu protilátku sme použili Donkey anti-rabbit IgG (H&L) s riedením 

1:12500. 

Metódu CFGE (Constant field gel electrophoresis) sme použili na analýzu miery 

vzniku dvojvláknových zlomov v DNA. Postupovali sme podľa postupu uvedeného v [9]. 

Výstupy z Western blotu a CFGE sme vyhodnotili pomocou programu ImageJ. Pri 

metóde CFGE sme intenzitu bandov vyčíslili a následne vyjadrili percentuálne, ako pomer 

intenzity DNA, ktorá zostala v jamke a DNA, ktorá vyputovala do gélu. Pri western blote sme 

kvantifikovali intenzitu bandov a vypočítali pomer vzorky a negatívnej kontroly. Zistené 

rozdiely sme štatisticky vyhodnotili pomocou Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** ≤ 0,01; 

p*** ≤ 0,001. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Metódou CFGE sme zistili množstvo dvojvláknových zlomov v DNA po pôsobení 

zeocínu. Sledovali sme, či NTP generovaná z rôznych plynov má rôzny vplyv na daný 

parameter (Obr. 1). Získané hodnoty pre NTP z jednotlivých plynov sme porovnávali so 

vzorkami bez predovplyvnenia NTP v rámci jednotlivých koncentrácií zeocínu. Signifikantné 

zníženie množstva dvojvláknových zlomov sme pozorovali iba pri NTP zo vzduchu a bez 

ovplyvnenia zeocínom. Z grafu však vyplýva, že predovplyvnenie NTP nespôsobuje zmenu 

v množstve dvojvláknových zlomov. Je možné, že NTP nespúšťa mechanizmy, ktoré 

opravujú tieto poškodenia, resp. ich neaktivuje v dostatočnej miere na to, aby ich dokázali po 

ovplyvnení zeocínom efektívnejšie opravovať. Ďalšou možnosťou, prečo nemala NTP vplyv 

na množstvo dvojvláknových zlomov je fakt, že použitá koncentrácia zeocínu bola príliš 

vysoká. 
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Obr. 1. Vplyv predovplyvnenia NTP na moduláciu množstva dvojvláknových zlomov 
Semená hrachu boli predovplyvnené NTP generovanou zo vzduchu alebo kyslíka (180 s). Pri NTP zo vzduchu 

boli použité dve varianty, a to predovplyvnenie v otvorenom alebo uzavretom priestore (veko). Rôznymi 
koncentráciami zeocínu (0; 0,5; 1 mg/ml) boli následne ovplyvnené už klíčence hrachu. Percento vyputovanej 

DNA vzoriek predovplyvnených NTP bolo porovnávané v rámci jednotlivých koncentrácií zeocínu oproti 
vzorkám, ktoré neboli predovplyvnené NTP (žlté stĺpce). Zistené rozdiely boli štatisticky vyhodnotené na 

základe Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** ≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 
 
 

Rozdiel vplyvu NTP z rôznych plynov sme sledovali aj na množstve proteínu Hsp70. 

Na Obr. 2. sme všetky získané hodnoty porovnali s negatívnou kontrolou (bez ovplyvnenia, 

bez plazmy). 
 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv predovplyvnenia NTP na zmenu množstva Hsp70 
Semená hrachu boli predovplyvnené NTP z rôznych plynov (O2 , N2 , vzduch) počas 60 s. Následne, už klíčence 

boli ovplyvnené zeocínom (200mg/ml), H2 O2 (400µM) alebo neboli ovplyvnené iným stresorom. 
V jednotlivých vzorkách sme kvantifikovali množstvo proteínu Hsp70. Hodnoty v grafe vyjadrujú koľkonásobne 
sa jednotlivé vzorky líšia od negatívnej kontroly (modrý stĺpec, bez plazmy a bez ovplyvnenia). Zistené rozdiely 
boli štatisticky vyhodnotené vzhľadom na negatívnu kontrolu na základe Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** ≤ 

0,01; p*** ≤ 0,001. 
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Na  Obr.  3.   sme  sledovali  rovnaký  parameter,   ale  hodnoty  sme   porovnávali 

s negatívnymi kontrolami (modré stĺpce). Keď vzorky neboli ovplyvnené ďalším stresorom, 

pri dusíkovej NTP sme pozorovali takmer dvojnásobne zvýšenú hladinu Hsp70. Z toho 

vyplýva, že dusíková NTP pôsobí na bunky ako silnejší stresor v porovnaní s ďalšími typmi 

NTP. Potvrdzuje to aj fakt, že semená P. sativum L., ktoré boli ošetrené dusíkovou NTP počas 

180 s vôbec nevyklíčili. 

Zníženú hladinu Hsp70 pri všetkých typoch NTP sme zaznamenali po ovplyvnení 

zeocínom, naopak, zvýšenú hladinu Hsp70 sme pozorovali po ovplyvnení H2O2. 
 
 

 
 

Obr. 3. Vplyv predovplyvnenia NTP na zmenu množstva Hsp70 
Semená hrachu boli predovplyvnené NTP z rôznych plynov (O2 , N2 , vzduch) počas 60 s. Následne, už klíčence 

boli ovplyvnené zeocínom (200mg/ml), H2 O2 (400µM) alebo neboli ovplyvnené iným stresorom. 
V jednotlivých vzorkách sme kvantifikovali množstvo proteínu Hsp70. Hodnoty v grafe vyjadrujú koľkonásobne 

sa jednotlivé vzorky predovplyvnené NTP líšia od vzorky bez predovplyvnenia NTP (modré stĺpce) v rámci 
jednotlivých typov ovplyvnenia. Zistené rozdiely boli štatisticky vyhodnotené vzhľadom na vzorky bez 

predovplyvnenia NTP (modré stĺpce) na základe Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** ≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 
 
 

Záver   
Naše   výsledky   naznačujú,   že   množstvo   dvojvláknových   zlomov   spôsobených 

 

zeocínom sa nemení kvôli predovplyvneniu NTP. Zmeny sme pozorovali v hladine proteínu 

Hsp70, kde sa vzorky predovplyvnené dusíkovou NTP výraznejšie líšili od vzoriek 

predovplyvnených inými typmi NTP. Tieto výsledky prispievajú k širšiemu porozumeniu 

vplyvu NTP na rastliny a významu NTP v AR. 
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Abstract 

 
The effects of selected inhibitors on proliferation and migration of endothelial cells 
Angiogenesis, formation of new blood vessels, is an important factor in the progression of cancer. 

Antiangiogenic therapy is one of the new perspectives in the treatment of cancer. The blocking of angiogenic 
signals such as vascular endothelial growth factor has become a clinically attractive strategy. Another promising 
strategy is aimed on metabolism of endothelial cells. In our present study we investigated the efficiency of 
combined actions of inhibitor of glucose metabolism with multikinase inhibitor of angiogenesis on proliferation 
and migration of human endothelial cells. 

 
 
Keywords: angiogenesis; HUVEC; metabolism; proliferation; migration; sunitinib; 3PO 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Angiogenéza predstavuje jeden z kľúčových procesov pre rast a vývin nádorov, počas 

ktorého dochádza k formovaniu nových ciev z už existujúcich štruktúr. Vetvenie ciev počas 

angiogenézy je závislé od migrácie a proliferácie endotelových buniek. Tento proces je 

regulovaný rovnováhou medzi  angiogénnymi a antiangiogénnymi faktormi, pričom zmena 

k angiogénnemu   fenotypu    zahŕňa    lokálnu    zmenu    v rovnováhe    medzi    pozitívnymi 

a negatívnymi faktormi angiogenézy [1]. 

Endotelové bunky sú za normálnych podmienok v pokojovom štádiu, ale v prípade, ak 

sú vystavené angiogénnym stimulom, stávajú sa aktívne a začínajú proliferovať, migrovať, 

formovať nové cievy a vyživujú nádorové tkanivo kyslíkom a živinami [2]. Za fyziologických 

podmienok môžu endotelové bunky ostať v pokojovom štádiu aj niekoľko rokov [2, 3]. 

Premena pokojových buniek na aktívne vyžaduje veľké množstvo energie, ktorá je 

získaná hlavnou metabolickou dráhou endotelových buniek – glykolýzou [2]. Úroveň 

glykolýzy v endotelových bunkách je porovnateľná s intenzitou glykolýzy v nádorových 

bunkách [4]. Glykolýza predstavuje esenciálnu metabolickú dráhu, potrebnú na udržiavanie 

homeostázy buniek. Takmer úplná inhibícia glykolýzy inhibítorom 2-deoxy-D-glukózou (2- 

DG) vedie k smrti buniek [5]. 

Výskum inhibítorov angiogenézy predstavuje takto možnosť redukcie rozvoja 

nádorových ochorení. Antiangiogénne stratégie sú zamerané primárne na blokovanie účinku 
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VEGF, ale rezistencia a nedostatočná účinnosť limitujú jej výsledok, čo vedie k hľadaniu 
 

nových terapeutických možností [2]. 
 

Jednou z možností ako inhibovať angiogenézu je blokovať účinok vaskulárneho 

endotelového rastového faktora (VEGF) [6]. Účinok VEGF je možné blokovať niekoľkými 

spôsobmi. Prvým z nich je využitie monoklonálnych protilátok, ktoré sú schopné blokovať 

aktivitu VEGF [7]. Ďalšou možnosťou je využitie inhibítorov tyrozínkinázovej aktivity 

receptorov [8]. K prvým klinicky registrovaným tyrozínkinázovým inhibítorom receptora pre 

vaskulárny endotelový faktor (VEGFR) patrí antiangiogenikum sunitinib (sutent) [9]. Dva 

z hlavných cieľov účinku sunitinibu, receptor pe vaskulárny endotelový faktor a doštičkový 

rastový faktor (PDGFR), sú exprimované na endotelových bunkách a perivaskulárnych 

bunkách (pericytoch), kde zohrávajú dôležitú úlohu v procese angiogenézy [10]. 

Ďalší z perspektívnych cieľov antiangiogénnej terapie v súčasnosti predstavuje 

metabolizmus endotelových buniek [11]. Inaktivácia glykolytického enzýmu 6-fosfofrukto-2- 

kináza/fruktózo-2,6-bisfosfatáza-3 (PFKFB3) in vivo alebo vyradenie génu pre PFKFB3 in 

vitro viedla k redukcii glykolýzy a poškodeniu vetvenia ciev [2]. 

Medzi potenciálnych inhibítorov enzymatickej aktivity PFKFB3 patrí molekula 

inhibítora 3-(3-pyridinyl)-1-(4-pyridinyl)-2-propen-1-ón (3PO), ktorá potláča úroveň 

glykolýzy, znižuje vstup glukózy do endotelových buniek a oslabuje proliferáciu viacerých 

rakovinových bunkových línii v podmienkach in vitro [12]. 

Cieľom našich experimentov bolo zistenie účinnej koncentrácie špecifického 

inhibítora glukózového metabolizmu (3PO) v kultúre HUVEC a overenie od dávky závislého 

účinku komerčného antiangiogenika sunitinibu na proliferáciu a migráciu HUVEC. Ďalej sme 

sa zamerali na analýzu aditívneho účinku registrovaného antiangiogenika so špecifickým 

inhibítorom metabolizmu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Všetky experimenty boli realizované na primárnych kultúrach endotelových buniek 

izolovaných z ľudských pupočníkov (Human Umbilical Vein Endothelial Cells; HUVEC), 

ktoré sme získali v spolupráci s firmou Eurocord Bratislava [13]. Endotelové bunky boli 

kultivované v rastovom médiu obohatenom o zmes suplementov (Promo Cell, Nemecko) 

v termostate  Heal  Force  (HF-90  Heal  Force  Bio  -   meditech,   Čína)   pri   teplote 

37°C v atmosfére 5% CO2. Médium sme menili podľa potreby, približne každé dva dni, kým 

bunky nedorástli do konfluentnej monovrstvy (5-6 dní). 
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Ako inhibítor glukózového metabolizmu endotelových buniek sme používali inhibítor 

aktivity glykolytického enzýmu 6-fosfofrukto-2-kináza/fruktózo-2,6-bisfosfatáza-3 (PFKFB3) 

- 3PO, syntetizovaný na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. Na inhibíciu 

angiogenézy sme používali multikinázový inhibítor sunitinib (SU 11248, Sunitinib malát, 

Sutent; Pfizer). 

Proliferáciu a viabilitu endotelových buniek sme kvantifikovali ako vzniknutú 

kolorimetrickú zmenu žltej tetrazoliovej soli (3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5- 

difenyltetrazolium   bromid)    (MTT;    Sigma-Aldrich,    USA)    na    fialový    formazán 

v mitochondriách živých buniek. Kolorimetrickú zmenu vzniknutých kryštálikov formazánu 

sme merali na ELISA readri Elx800TM (Bio-Tek Instruments, USA), pri vlnovej dĺžke 590 nm. 

Mieru proliferácie buniek v porovnaní s kontrolou sme stanovili zo získaných hodnôt 

absorbancií. Migráciu buniek sme stanovovali metódou zarastania poškodenej monovrstvy. 

Zmeny sme zaznamenávali v časovom intervale 0 a 8 hodín. Migráciu buniek sme 

kvantifikovali porovnaním plochy poškodenej monovrstvy v čase 0 hodín s plochou po 8 

hodinách. 

Zo získaných hodnôt z jednotlivých experimentov sme vypočítali priemernú hodnotu 

a smerodajnú odchýlku (SD). Získané dáta z experimentov sme štatisticky spracovali na 

základe troch opakovaní experimentu v programe STATISTICA 6 jednofaktorovou analýzou 

rozptylu (ANOVA) a následného Fisherovho post hoc testu. Za signifikantne významnú 

hodnotu sme považovali hodnotu p < 0,05. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V našich experimentoch sme inkubáciou endotelových buniek s rôznymi 

koncentráciami inhibítora glukózového metabolizmu 3PO určili efektívnu koncentráciu, ktorá 

viedla k inhibícii proliferácie a migrácie endotelových buniek, pričom nemala negatívny efekt 

na ich morfológiu. Inhibičný účinok farmakologického blokátora 3PO na úroveň glykolýzy 

endotelových  buniek   sa   prejavil   pri   20   µM   koncentrácii   3PO.   Inkubácia   buniek 

v prítomnosti nižšej  koncentrácie   3PO   (10   µM)   nemala   na   bunky   inhibičný   účinok 

v porovnaní s kontrolou. Naopak, najvyššia koncentrácia inhibítora 3PO (40 µM) významne 

negatívne ovplyvnila proliferáciu buniek a viedla k patologickým zmenám v ich morfológii. 

Schoors  a kol.   [14]   vo   svojej   práci   preukázali,   že   inkubácia   endotelových   buniek 

v prítomnosti  3PO   v rozsahu   hodnôt   od   15   -   20   µM   viedla   k zníženiu   glykolýzy 

v endotelových bunkách, následkom čoho dochádza k poklesu ich proliferácie a migrácie. 
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Inkubácia  buniek   v prítomnosti   multikinázového   inhibítora   sunitinibu   viedla 

k očakávanej nižšej úrovni proliferácie a migrácie HUVEC buniek. Potvrdili sme od dávky 

závislý inhibičný účinok sunitinibu na proliferáciu a migráciu buniek v rozsahu hodnôt od 

0,1-10 µM. Inhibičný účinok sunitinbu na proliferáciu a migráciu endotelových buniek je 

podložený viacerými prácami [10, 15]. 

Inhibičný  účinok   3PO   v koncentrácii   10   µM   v kombinácii   so   sunitinibom 

v koncentrácii 10 µM viedol k signifikantne nižšej úrovni proliferácie endotelových buniek 

v porovnaní s účinkom  samotného  sunitinibu  a 3PO. Kombinovaný účinok 3PO (10 µM) 

a sunitinibu v nižších koncentráciách nepreukázal signifikantne nižšiu úroveň proliferácie 

buniek. Inhibítor 3PO v 20 µM koncentrácii v kombinácii so sunitinibom v koncentrácii od 

0,1-10 µM poskytol signifikantný inhibičný účinok na proliferáciu endotelových buniek 

(obrázok 1). V súlade s našou hypotézou, inhibícia glykolýzy amplifikovala účinok 

multikinázového inhibítora v blokovaní angiogenézy. 

Obr. 1. Hodnotenie inhibičného účinku sunitinibu (SU) v kombinácii s inhibítorom glukózového 
metabolizmu 3PO na proliferáciu endotelových buniek pomocou MTT testu. 

Zmeny v proliferácii endotelových buniek boli hodnotené po 4 hodinách inkubácie buniek s MTT. 
*** p < 0.001kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom; +++ p < 0.001 
kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (20 µM). Hodnoty sú uvádzané ako 

primer ± SEM (n = 3). 

V prípade  kombinovaného   účinku   sunitinibu   v koncentrácii   0,1   µM   a 3PO 

v koncentrácii 10 µM bola úroveň zarastania poškodenej monovrstvy HUVEC buniek 

signifikantne znížená v porovnaní s inhibíciou migrácie endotelových buniek pôsobením 

samotného sunitinibu a 3PO. Inkubácia buniek v prítomnosti sunitinibu v koncentrácii 1 µM 

v kombinácii s 3PO v koncentrácii 10 µM viedla k signifikantne nižšej úrovni migrácie 

buniek v porovnaní s inhibičným účinkom samotných inhibítorov. Naše výsledky preukázali 

signifikantne   nižšiu    úroveň    migrácie   buniek   pri   hodnotení   simultánneho   účinku 
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multikinázového  inhibítora  sunitinibu  v rozsahu  koncentrácii  0,1  –  10  µM  a inhibítora 

metabolizmu 3PO v koncentrácii 20 µM (obrázok 2). 

Obr. 2. Hodnotenie inhibičného účinku sunitinibu (SU) v kombinácii s inhibítorom glukózového 
metabolizmu 3PO na migráciu endotelových buniek testom zarastania poškodenej monovrstvy. 
Zmeny v migrácii endotelových buniek boli hodnotené po 8 hodinách inkubácie buniek s inhibítormi. 

*** p < 0.001 kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným sunitinibom; +++ p < 0.001 
kombinovaný účinok sunitinibu + 3PO v porovnaní so samotným 3PO (20 µM). Hodnoty sú uvádzané ako 

primer ± SEM (n = 3). 

Získané výsledky potvrdili náš predpoklad, že kombinovaný účinok sunitinibu a 3PO 

bude výraznejšie inhibovať migráciu endotelových buniek ako samotný sunitinib alebo 3PO. 

Naše výsledky naznačujú pozitívny potenciál simultánnej inhibície dvoch nezávislých 

procesov  v endotelových   bunkách,   ktorý  sa  môže  uplatniť  pri  inhibícii  angiogenézy 

a biologickej terapii nádorov. V následných experimentoch analyzujeme signálne dráhy, 

ktorými sa realizujú oba účinky s perspektívou syntézy substancie, ktorá by simultánne 

inhibovala oba skúmané procesy. 

Záver 

V našich experimentoch sme stanovili účinnú koncentráciu inhibítora glukózového 

metabolizmu 3PO, ktorá v kombinovanom účinku s multikinázovým inhibítorom sunitinibom 

viedla k signifikantnému poklesu migrácie a proliferácie endotelových buniek v podmienkach 

in vitro. Predpokladáme, že oslabenie aktívnych endotelových buniek v rýchlo rastúcich 

nádoroch môže predstavovať jednu z nových perspektív antiangiogénnej terapie. 
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Abstract 

 
Analysis of the polymorphisms in the gene TYRP1 associated with brown coat color in dogs 
Canis familiaris is a significant model organism for studying the genes involved in coat colour. There 

are 8 locus involved in coat colour variation in dogs. Locus B is associated with Tyrosine related protein 1 
(TYRP1) gene. There are 4 alleles in locus B, dominant wild type B and three recessive bc, bs and bd. The 
combination of two recessive alleles will result in brown colour. Sequencing analysis of TYRP1 exons revealed 3 
novel variations. They are located in exons 1, 2 and 7. Variations identified in exons 1 and 7 have no effect on 
translated protein. The variation in exon 2 results in STOP codon UAG (amber type). It would be expected that 
such a dramatically truncated protein is probably non-functional. 

 
 
Keywords: TYRP1 gene; Tyrosine related protein1; dog; mutation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pes domáci (Canis familiaris) existuje zo všetkých domácich zvierat v najväčšej 

plemennej variabilite. Väčšina z viac ako 340 plemien však bola vyšľachtená ľuďmi počas 

posledných troch storočí. Fenotypová variabilita sfarbenia srsti sa v procese domestifikácie 

zvierat sa za posledných sto rokov vďaka chovateľstvu rapídne zvýšila. Farba srsti je u 

cicavcov determinovaná produkciou melanínov, tie sú syntetizované v procese melanogenézy 

špecializovanými bunkami – melanocytmi. Tieto produkujú v špecializovaných organelých 

melanozómoch buď eumelanín (hnedý až čierny pigment) alebo feomelanín (žltý až 

tmavočervený pigment) [1, 2]. 

Do dnešného dňa boli s farbou srsti u psov popísané nasledovné lokusy a gény: Lokus 

A- Agouti signalling protein (ASIP), Lokus B - Tyrosinase - related protein 1 (TYRP1), Lokus 

D - Melanophilin (MLPH), Lokus E - Melanocortin receptor 1 (MC1R), Lokus K - Canine Beta 

- defensin 103 (CBD103), Lokus M – Premelanosomal membrane protein (PMEL17), a Lokus 

S - Microphtalmia - associated transcription factor (MITF) [3]. 
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Produkty génov asociovaných s týmito lokusmi sa podieľajú na procese vývoja a 

diferenciácie melanocytov, melanogenézy, transportu a transferu pigementov a prežitia 

pigmentových buniek. Pozorované boli mutácie, ako SNP (single nucleotid polymorfisms), 

duplikácie, inzercie a delécie v kódujúcich ale aj regulačných sekvenciách týchto génov, čo má 

za následok nielen rôzne fenotypové variácie sfarbenia srsti u domácich zvierat. [4, 5]. 

Myš bola prvým modelovým organizmom kde bol gén TYRP1 asociovaný s lokusom B 

[6, 7]. Tento gén má 7 exónov a kóduje intramelanozomálny enzým, ktorý katalyzuje oxidáciu 

medziproduktov v syntéze [8]. U psov sú v lokuse B popísané 4 alely, štandartná alela B a tri 

recesívne alely bs c.991C>T (p.Q331*), bd c.1033-1035del (p.P345del), bc c.121T>A (p.S41C) 

[9]. Kombinácia dvoch recesívnych alel vedie k produkcii hnedého eumelanínu. 

U niektorých plemien ako napríklad Austrálsky ovčiak je hnedé sfrabenie chovateľmi 

milne nazývané ako červené. Toto plemeno bolo vyšľachtené v Kalifornii. Je to stredne veľké 

plemeno pôvodne používané ako ovčiarsky pes. Typické sfarbenie srsti je definované v 

štandarde plemena a sú to modrý alebo červený merle, čierny alebo červený tricolor. 

V tejto štúdii sme skúmali vrh Austrálskeho ovčiaka kde bola matka sfarbením čierny 

tricolor a otec vrhu hnedý tricolor. Zo štyroch šteniatok boli dve 2 samice (červený a čierny 

tricolor) a 2 samci (červený a modrý merle), napriek tomu, že chovná fena nemala prítomnú ani 

jednu z troch najbežnejších popísaných mutácii v TYRP1 géne. Chovateľka nám neskôr 

poskytla okrem chovnej feny a štyroch šteniat aj vzorky rodičov chovnej feny a jej piatich 

súrodencov (Obr. 1). 

 
 

Obr. 1. Rodokmeň analyzovanej rodiny Austrálskeho ovčiaka. 
Chovná fena je označená čiernou šípkou. 

219 



Materiál a metódy 
 

Krvné vzorky alebo ster z bukálnej sliznice boli zozbierané od 42 čistokrných psov 

plemena Austrálsky ovčiak. Genomická DNA bola izolovaná použitím DNeasy Blood & 

Tissue Kit (Qiagen) podľa návodu výrobcu. Alely bs, bd bc boli najprv analyzované nepriamou 

diagnostikou pomocou PCR a následného restrikčného štiepennia. Restrikčné fragmenty boli 

separované    na     vertikálnej     elektroforetickej     aparatúre.     Elektroforéza     prebiehala 

v elektroforetickom tlmivom roztoku TBE, ktorý bol 1x koncentrovaný pri napätí 66V v 8% 

polyakrylamidovom géli po dobu 2 hodiny. 

Pre priamu diagnostiku sme použili metódu Sangerovho sekvenovania. Špecifické 

primery boli použité na osekvenovanie kódujúcej sekvencie génu TYRP1 [10]. Pre terminálnu 

časť siedmeho exónu bol navrhnutý nový pár primerov. Prečistené produkty PCR reakcie boli 

sekvenované na automatickom analyzátore ABI PRISM 3130xl (Applied Biosystems) s 

využitím súpravy Big Dye® Terminátor v 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Ako prvé sme analýzovali už popísané 3 alely bs, bd, bc u chovnej feny a jej štyroch 

šteniat. Výsledky analýz sú zhrnuté v tabuľke 1, kde sú oranžovou farbou vyznačené hnedé 

šteňatá, pričom všetky štyri sú heterozygotné pre alelu bS. Modrou farbou je vyznačené 

sfarbenie šteniat 1 a 2, ktoré aj keď majú rovnaké výsledky pre sledované alely, majú odlišné 

sfarbenie srsti. Chovná fena nie je prenášačkou ani jednej doteraz popísanej recesívnej b alely 

(Tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Výsledky analýz chovnej feny a jej štyroch šteniat, prítomný fenotyp a genotyp v troch 
recesívnych alelách bc, bd, bs. 

 
  

Info 
 

Color bc 

c.121T>A 
bd 

c.1033/1055del 
bs 

c.991C>T 
1 Chovná fenka Čierny tricolor T/T WT/WT C/C 
2 Šteňa 1 Modrý merle T/T WT/WT C/T 
3 Šteňa 2 Červený merle T/T WT/WT C/T 
4 Šteňa 3 Červený tricolor T/T WT/WT C/T 
5 Šteňa 4 Čierny tricolor T/T WT/WT C/T 

 
 

Ďalším krokom bolo vylúčenie prítomnosti mutácie c.914C>T (R306X) v MC1R géne 

melanocortin receptor 1 gen [11, 12], ktorá prepína syntézu z čierneho eumelanínu na hnedý 

feomelanín. Táto nebola identifikovaná ani u jedného skúmaného jedinca. 

220 



Detailnou analýzou TYRP1 génu sekvenovaním boli identifikované 3 polymorfizmy 

v exónoch 1, 2 a 7, pričom dva z týchto boli tiché mutácie. V exóne 2 však bola objavená 

nová mutácia, ktorá vedie k stop kodónu (UAG). Konkrétne je to substitúcia c.555T>G 

(g.33319349 T>G), ktorá spôsobuje dramatické skrátenie proteínu z 537 na 184 aminokyselín 

p.Tyr185* . U takéhoto proteínu absentujú takmer všetky funkčné domény, čo pravdepodobne 

vedie k strate funkcie a zmene farby srsti zriedením čierneho eumelanínu na hnedý eumelanín. 

Úplný prehľad jedincov, ich sfarbenia srsti a výsledkov analýzy jednotlivých alel 

lokusu B sú v (Tab.2). Červenou farbou je zvýraznená chovná fena – proband, ktorá je 

prenášačka mutácie c.555T>G. Prítomnosť alebo neprítomnosť novej mutácie s kombináciou 

už popísaných alel korešponduje s fenotypom farby srsti. Ďalšie analýzy potvrdili prítomnosť 

tejto mutácie aj u štyroch súrodencov chovnej feny a taktiež aj jej matky (zvýraznené hrubým 

písmom). 

 
Tab. 2. Úplný prehľad genotypov mutovaných alel lokusu b u všetkých jedincov zo analyzovanej rodiny. 

 
  

Info 
 

Sfarbenie be 

c.555T>G 
bc 

c.121T>A 
bd 

c.1033/1055del 
bs 

c.991C>T 
1 Otec feny Čierny tricolor T/T T/A WT/del C/C 
2 Matka feny Modrý merle T/G T/T WT/WT C/C 
3 Otec vrhu Červený merle ? ? ? ? 
4 Chovná fena Čierny tricolor T/G T/T WT/WT C/C 
5 Súrodenec 1 Čierny tricolor T/G T/T WT/WT C/C 
6 Súrodenec 2 Čierny tricolor T/G T/T WT/WT C/C 
7 Súrodenec 3 Čierny tricolor T/T T/A WT/del C/C 
8 Súrodenec 4 Červený tricolor T/G T/A WT/del C/C 
9 Súrodenec 5 Modrý merle T/G T/T WT/WT C/C 

10 Šteňa 1 Modrý merle T/T T/T WT/WT C/T 
11 Šteňa 2 Červený merle T/G T/T WT/WT C/T 
12 Šteňa 3 Červený tricolor T/G T/T WT/WT C/T 
13 Šteňa 4 Čierny tricolor T/T T/T WT/WT C/T 

 
 

Pre zistenie prítomnosti novej mutácie TYRP1:c.555T>G aj u iných jedincov plemena 

Austrálsky ovčiak  bolo  náhodne  vybratých  a osekvenovaných  30  nepríbuzných  jedincov 

s rôznymi  farbami   srsti.   Táto   mutácia   však   nebola   identifikovaná   ani   u jedného 

z analyzovaných jedincov. Je zaujímavé, že aj u iných druhov zvierat ako zajac [13] a mačka 

[14, 15] boli tiež popísané mutácie v exóne 2 TYRP1 génu. 
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Záver   
V dostupnej literatúre ani databáze SNP nebola táto mutácia doteraz popísaná ani 

 

zaevidovaná. Ako  už  bolo  spomenuté,  mutácie  v tomto  TYRP1  géne  boli  popísané 

u viacerých  druhov   zvierat   a pričom   v niektorých   prípadoch   taktiež   vedie   k mutácii 

a následnému vzniku stop kodónu a skráteniu proteínu pričom chýbajú takmer všetky funkčné 

domény. Pre zistenie frekvencie novej identifikovanej mutácie by bolo vhodné vykonať väčšiu 

populačnú štúdiu plemena Austrálsky ovčiak poprípade aj iné plemená, u ktorých sa vyskytuje 

aj hnedé sfarbenie srsti. 
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Abstract 

 
Hydrolysable tannins are natural plant polyphenols widely distributed in nature. Their structures contain 

a carbohydrate core, which is esterified with multiple galloyl groups. The biological activities of natural and 
synthetic gallotannins range from beneficial antioxidants to damaging prooxidants and toxins. They play 
important roles in living organisms as well as in cell protection mechanisms against free radicals induced 
damage. Gallotannins due to their structural diversity and broad array of biological activities have great potential 
for the development of new pharmaceutically active compounds. The aim of this study was to investigate and 
evaluate the radical scavenging properties of gallic acid derivatives (alkyl gallates, gallotannins) and their 
influence on DNA damage. As expected two novel synthetic gallotannin analogues exhibited very good DNA- 
protective ability. The obtained experimental data were in agreement with their high antioxidant activity 
determined by DPPH radical scavenging activity test and reducing power assay. 

 
 
Keywords: antioxidants; gallotannins; DPPH test; reducing power assay; DNA topology assay 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

The therapeutic potential of natural and synthetic phenolic antioxidants associated 

with oxidative damage has received a great attention. Absorption of solar light and processes 

of oxidation in living cells lead to biological changes on the cellular level. UVA radiation 

induces extensive formation of reactive oxygen species (ROS) that are eliminated by 

biological endogeneous repairing systems. Nevertheless, an overproduction and accumulation 

of ROS create an imbalance resulting in oxidative stress, which is responsible for a variety of 

degenerative diseases. ROS production can alter cell viability by disrupting bio- 

macromolecules - DNA, proteins and lipids. Such oxidative damage leads to aging, 

neurodegenerative, inflammatory or cardiovascular diseases and cancer [1, 2]. 

Polyphenolic compounds are one of the main groups of antioxidants found in nature. 

They can be found in a variety of natural substances, drugs and pharmaceuticals. These 

compounds act as strong antiradical agents mainly due to their redox properties, which make 

them efficient hydrogen donors, reducing agents and metal chelators [3]. Their protective and 

antioxidative properties prevent and support treatment of the neurodegenerative diseases and 

some types of cancer. Among various naturally occurring polyphenols, gallic acid (3,4,5- 

trihydroxybenzoic acid, GA) possesses a wide range of biological activities where a strong 
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antioxidant activity belong among the most known. Its efficient protection against the 

oxidative damage caused by ROS (hydroxyl, superoxide, peroxyl radicals and hydrogen 

peroxide) in the biological systems has been described [4, 5]. Phenolic compounds can be 

found free in nature or in combination  with  sugars,  generally  as  glycosylated 

derivatives – gallotannins (e.g.2',5-di-O-galloyl-2-C-(hydroxymethyl)-D-ribose, 7-O-galloyl- 

D-sedoheptulose, penta-1,2,3,4,6-O-galloyl-D-glucose) [6]. 

In a view of diverse biological activities of gallotannins, varying in the number and the 

position of galloyl groups, further investigations of their biological properties are required. 

The aim of this study was to investigate the radical scavenging properties of several gallic acid 

derivatives and their influence on DNA damage. 
 
 
Material and methods 

 

Gallic acid (GA) and methyl gallate (MG) was purchased  from  Sigma-Aldrich. 

Octyl gallate (OG), tri-O-galloyl-methyl-L-rhamnoside (G3Rham) and tetra-O-galloyl- 

methyl-D-glucoside (G4Glc) were obtained from Chemický ústav SAV. 

DPPH radical-scavenging activity 
 

Antioxidant activity assay was performed by using stable 1,1-diphenyl-2- 

picrylhydrazyl (DPPH) as radical source. Free radical-scavenging activity of alkyl gallates and 

synthetic gallotannins was evaluated spectrophotometrically by monitoring the decrease in 

absorbance at 517 nm [7]. 

Reducing power assay 
 

The  presence of agents that include conversion of Fe3+/ferricyanide complex  into 

ferrous ions Fe2+ was measured by colorimertic assay [7]. The electron-donating activity was 

visualized by forming the intense color complex and then measured absorbance at 700 nm. 

DNA topology assay 

DNA topology assay is based on electrophoretic detection of topological changes in 

the plasmid DNA (pBR322) caused by the presence of Fe2+ ions. DNA breaks were assayed by 

measuring the conversion of supercoiled plasmid DNA (form I) to relaxed circular (form II) 

[7]. 
 
 
Results and discussion 

 

The present study was aimed at investigations of structure-activity relationship on the 

antioxidant  and  genotoxic  properties  of  compounds  containing  one  or  more  gallic  acid 
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moieties. The potential antioxidant effects of selected gallic acid derivatives were examined 

using the DPPH radical scavenging assay, reducing power assay and the DNA topology assay. 

The DPPH radical scavenging assay of the selected alkyl gallates (MG, OG) and the synthetic 

gallotannins (G3Rham, G4Glc) was carried out to evaluate their antioxidant activity. 

Experimental data revealed that all tested compounds exhibited significant and comparable 

antiradical activities and with a very similar trend (Fig.1). 
 
 

 
 

Fig. 1. DPPH radical scavenging assay - percentage of radical scavenging activity of MG, OG, G3 Rham and 
G4 Glc at different concentrations compared with positive control GA. 

 
 

The results obtained in the DPPH assay indicate that gallic acid exhibits slightly higher 

antioxidant activity towards DPPH radical than its alkyl derivatives (MG and OG). In the case 

of MG and OG the esterification process slightly reduces the antioxidant potency but without 

any significant loss of the antioxidant activity. 

Tested gallotannins, G3Rham and G4Glc, bearing multiple galloyl units in their 

structure, showed higher radical scavenging efficiency in comparison with the alkyl gallates 

(MG and OG). It should be noted that G3Rham, bearing three galloyl groups in its structure, 

exhibited comparable or slightly higher radical scavenging efficiency than G4Glc bearing four 

galloyl groups. It is known that arrangement of the phenolic groups on the sugar molecule 

markedly influences the antioxidant activity of gallotannins. Accordingly, the number and the 

position of hydroxyl groups attached to the aromatic rings have been shown to affect their 

radical scavenging properties. Thus structure-activity relationship studies have shown that the 

radical scavenging efficiency of gallic acid derivatives was dependent on the presence of 
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hydroxyl groups as well as on steric arrangement. It can be concluded that all tested 

compounds were found to be very good radical scavengers in a dose-dependent manner. 

G3Rham possesses the highest radical scavenging activity among all tested antioxidants. 

Gallic  acid  derivatives  were  also  screened  for  the  antioxidant  activity  using  the 
 

reducing power assay. The antioxidant compounds can donate an electron to the free radical, 

which leads to neutralization of the radicals. Reducing power of tested compounds was 

measured by direct electron donation in the reduction of ferricyanide complex into the ferrous 

ions (Fe3+(CN)6 – Fe2+(CN)6). 
As  shown  in  Fig.2  reducing  power  of  alkyl  gallates,  MG  and  OG,  showed 

 

concentration dependent reducing power. In fact, the DPPH and reducing power assay values 

obtained for the gallotannins G3Rham and G4Glc are higher than those obtained for MG or 

OG. All tested compounds showed a considerable reducing power. Moreover, concentrations 

of 2 mM and 5 mM showed a substantial increase of the reducing power capacity (Fig.2). 
 
 

 
 

Fig. 2. Reducing power assay - scavenging activity of MG, OG, G3 Rham and G4 Glc at different 
concentrations compared with positive control GA. 

 
 

The ability of gallic acid derivatives to induce or prevent DNA damage was evaluated 

by the DNA topology assay. The assay responds sensitively to a metal occurrence and 

generation of free radicals in the reaction mixture. DNA topology assay is based on the 

electrophoretic detection of topological changes in the plasmid DNA (pBR322) caused by the 

presence of Fe2+ions. From the results obtained in the DNA topology assay it is evident that 

gallotannins G3Rham and G4Glc did not change the mobility of supercoiled plasmid DNA. 
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Furthermore, all tested derivatives showed high DNA-protective activity as they were able to 

protect plasmid DNA against Fe2+-induced DNA breaks. (Fig.3). The protective activity is 

concentration dependent and the best protective activity was registrated for G3Rham with 2 

mM and 5 mM (bands 11,12) and G4Glc (bands 23,24). Concerning the protective activity of 

gallotannins, slightly lower protective activity of G4Glc in comparison with G3Rham was 

observed. In the lowest concentration of G4Glc (0.1 μM) we could still detect band 

corresponding to a relaxed circular form (line 20). 
 
 

 
 

Fig. 3. DNA topology assay – compounds G3 Rham and G4 Glc tested for prevention of DNA damage induced 
by Fe2+ in plasmid DNA (pDNA). Legend: 1: pDNA; 2: pDNA + Fe2+; 3: pDNA+0.1mM G3 Rham; 4: 

pDNA+0.5mM G3 Rham; 5: pDNA+1mM G3 Rham; 6: pDNA+2 mM G3 Rham; 7: pDNA+ 5 mM G3 Rham; 8: 
pDNA + Fe2+ + 0.1mM G3 Rham; 9: pDNA + Fe2+ + 0.5mM G3 Rham; 10: pDNA + Fe2+ + 1mM G3 Rham; 11: 

pDNA + Fe2+ + 2mM G3 Rham; 12: pDNA + Fe2+ + 5mM G3 Rham; 13: pDNA; 14: pDNA + Fe2+; 15: 
pDNA+0.1mM G4 Glc; 16: pDNA+0.5mM G4 Glc; 17: pDNA+1mM G4 Glc; 18: pDNA+ 2 mM G4 Glc; 19: 
pDNA+ 5 mM G4 Glc; 20: pDNA + Fe2+ + 0.1mM G4 Glc; 21: pDNA + Fe2+ + 0.5mM G4 Glc; 22: pDNA + 

Fe2+ + 1mM G4 Glc; 23: pDNA + Fe2+ + 2mM G4 Glc; 24: pDNA + Fe2+ + 5mM G4 Glc. 
 
 
Conclusion 

 

The structure-biological activity relationship studies showed that studied alkyl gallates 

and gallotannins possess strong antioxidant properties as confirmed through the DPPH radical 

scavenging assay and the reducing power assay. Their DNA-protective ability was determined 

by DNA topology assay. It was observed that esterification of the carboxylic acid group of 

gallic acid did not affect the total antioxidant capacity. Moreover, a good correlation was 

found between the antioxidant activity and the reducing power of tested compounds. It was 

proved that new gallotannins G3Rham and G4Glc, designed as potential antioxidants, possess 

strong antioxidant properties. Combining phenolic and carbohydrate moiety should improve 

their solubility, biocompatibility and potential applications in cosmetic and pharmaceutical 

industries. 
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Abstract 

 
Assesment of manumycin A and hyperforin effect in different model systems in genotoxicology 
Manumycin A is a natural antibiotic produced by Streptomyces strain, exhibiting anticancer effects. 

With combination of hyperforin – a major component of a traditional herbal medicine isolated from Hypericum 
perforatum L., there could be accelerate anticancer potencial. In this study we report genotoxic and mutagenic 
effect of manumycin A and hyperforin. 

 
 
Keywords: hyperforin; manumycin A; genotoxicity; mutagenicity; Hypericum perforatum L. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ľubovník bodkovaný  –  Hypericum  perforatum  L.  je  jednou  z najdôležitejších 

a najčastejšie používaných liečivých rastlín vo vedeckom a medicínskom výskume [1]. 

Obsahovo ho tvorí niekoľko farmakologicky významných sekundárnych metabolitov, ktoré 

patria do skupiny naftodiantrónov (hypericín, pseudohypericín), fluoroglucinolov (hyperforín) 

a flavonoidov (quercetín, hyperozid, rutín) [2]. 

Vďaka svojej schopnosti inhibovať spätné vychytávanie serotonínu sa celosvetovo 

využíva v liečbe depresií [3]. Nemenej významné sú aj jeho protinádorové účinky. V bunkách 

rakoviny pečene dokáže inhibovať expresiu antiapoptických a proliferačných proteínov. 

Taktiež signifikantne indukoval akumuláciu buniek v G1 fáze a znižoval membránový 

potenciál mitochondrií [4]. 

V súčastnosti sa vo farmakologickom priemysle venuje veľká pozornosť štúdiu 

kombinovanej terapie s inhibítormi farnezyltransferáz s cieľom zefektívniť liečbu rakoviny. 

Preto sme sa rozhodli skúmať kombinovaný účinok hyperforínu a inhibítora farnezyl 

transferázy Ras – manumycínu A. Manumycín A sa získava z pôdnej baktérie Streptomyces 

parvulus. Blokuje farnezyláciu nevyhnutnú pre správnu bunkovú lokalizáciu a tak aj 

biologickú aktivitu proteínov, ktoré sú zahrnuté v dôležitých bunkových procesoch. Proteín 

Ras je kľúčovým regulátorom bunkového rastu, proliferácie, diferenciácie a prežitia. 

Zmutované formy  Ras  proteínu  sa  dostanú  do  tzv.  aktívneho  štádia,  kedy  dochádza 

k permanentnému bunkovému deleniu [5]. 
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Existuje predpoklad, že spoločným pôsobením hyperforínu a manumycínu A, keďže 

majú rozdielny mechanizmus účinku, dokážeme rakovinové bunky efektívnejšie zacieliť. 

Predtým je však dôležité zistiť ich genotoxický a mutagénny potenciál, čo bolo aj cieľom tejto 

práce. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Comet assay: 
 

Comet assay (Single cell gel electrophoresis) je citlivá metóda, ktorou dokážeme 

stanoviť percento poškodenia buniek, ktoré vzniklo vplyvom skúmanej látky. Experimenty 

sme uskutočnili na ľudských lymfocytoch, ktoré sme izolovali z periférnej krvi metódou 

finger prick. Po ovplyvnení buniek hyperforínom alebo manumycínom A sme bunky 

zlyzovali a následne elektroforeticky separovali ich DNA. Podľa rozsahu poškodenia sme 

získali buď nepoškodenú DNA – v tvare kruhu, alebo poškodenú DNA – v tvare kométy. 

Rozsah “chvostu” kométy pritom zodpovedal poškodeniu DNA. Touto metódou je možné 

detegovať jednoreťazcové zlomy, apurínové miesta, oxidačné poškodenia alebo DNA krížové 

väzby. 

Amesov test: 
 

Amesov test slúži na stanovenie mutagenity širokej škály chemických látok. Využíva 

pri tom  niekoľko  kmeňov  baktérie  Salmonella  typhimurium,  ktoré  sa  medzi  sebou  líšia 

v mutáciách na rôznych génoch  v  histidínovom  operóne.  Tieto  mutácie  sú  auxotrofné 

pre histidín (his-), čo znamená že nedokážu rásť na minimálnom médiu bez prídavku 

histidínu. Vyrastú  len  tie  baktérie,  u  ktorých  došlo  k návratu  k prototrofnej  forme  – 

k reverznej mutácii (his+). Počet spontánnych revertantov na misku je relatívne konštantný. 

V prípade,  že  skúmame  mutagén,   sa   počet   reverzných   mutantov,   ktoré   vyrastú 

na minimálnom médiu zvýši, väčšinou v závislosti od použitej koncentrácie. Bakteriálne 

kmene sú navrhnuté tak, aby bolo pomocou nich možné detegovať širokú škálu mutácií, 

vrátane posunových (frame shift) a bodových mutácií [6]. 

DNA topology assay: 
 

Princíp tejto metódy spočíva v zmene topológie plazmidu, ktorá ovplyvní rýchlosť 

migrácie plazmidovej DNA počas elektroforézy v agarózovom géli. Po pridaní FeSO4.7H2O 

do vzorky  dochádza  k tvorbe  reaktívnych  foriem  kyslíka.  Tie  indukujú  tvorbu  jedno 

a dvojvláknových     zlomov     DNA,     čo     sa     prejaví     v zmene     topológie 

plazmidu – zo superšpiralizovanej formy, ktorá sa v agarózovom géli pohybuje najvyššou 

rýchlosťou na cirkulárnu relaxovanú formu, ktorá sa pohybuje pomalšie [7]. 
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Constant field gel electrophoresis: 
 

Constant field gel electrophoresis (CFGE) je metóda, ktorá sa používa na detekciu 

dvojvláknových zlomov DNA. Počas 40 hodín elektroforézy pri konštantnom napätí 20 V 

a elektrickom prúde 10 mA dôjde k rozlíšeniu dvojvláknových zlomov [8]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Ako prvý sme stanovili genotoxický účinok manumycínu A metódou Comet assay. 

V experimente sme použili koncentrácie v rozsahu od 50 do 2500 ng/ml. Z našich výsledkov 

vyplýva, že  len  pri  najvyššej  použitej  koncentrácii  manumycínu  A  (2500  ng/ml)  došlo 

k signifikantnému nárastu poškodenia DNA (Obr. 1). 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Vplyv manumycínu A na DNA lymfocytov 
NK – negatívna kontrola, bunky neovplyvnené manumycínom A; PK – pozitívna kontrola, bunky ovplyvnené 
400 μM peroxidom vodíka. 50; 100; 250; 500; 1000; 2500 (ng/ml) – jednotlivé koncentrácie manumycínu A. 

Hladina významnosti výsledkov je označená: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 
 

V ďalšom experimente sme metódou CFGE chceli zistiť, či manumycín A spôsobuje 

dvojvláknové zlomy na DNA ľudských periférnych lymfocytoch. Obr. 2 znázorňuje výsledok 

experimentu. Šípkou je vyznačená línia, kde sa dvojvláknové zlomy vytvorili. Ani v jednom 

prípade okrem pozitívnej kontroly nedošlo ku vzniku dvojvláknových zlomov, z čoho 

môžeme usúdiť, že použité koncentrácie manumycínu A nespôsobovali DNA poškodenie 

typu dvojvláknových zlomov. 
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Obr. 2. Vplyv manumycínu A na tvorbu dvojvláknových zlomov 
dráha č. 1 – negatívna kontrola, dráha č. 2: pozitívna kontrola – zeocín (5mg/ml), 

dráha č. 3 až 9 – koncentrácie manumycínu A v poradí: 50; 100; 250; 500; 1000; 2500; 5000ng/ml. 
 
 

Za účelom stanovenia potenciálneho bioprotektívneho účinku manumycínu A sme 

použili metódu DNA topology assay (Obr. 3). Zo získaných výsledkov vyplýva, že použité 

koncentrácie manumycínu A nepoškodzujú plazmid (dráhy 3 až  8).  V prípade, keď sme 

do reakčnej zmesi pridali FeSO4.7H2O (dráhy 9 až 14), došlo k zvýšeniu množstva 

nepoškodených foriem plazmidu oproti pozitívnej kontrole (dráha 2). 
 
 

 
 

 
Obr. 3. DNA topology assay 

dráha č. 1: negatívna kontrola, dráha č. 2: pozitívna kontrola (FeSO4 .7H2 O), dráhy č. 3 až 8: manumycín A (50, 
100, 250, 500, 1000, 2500 ng/ml), dráhy č. 9 až 14 obsahujú rovnaké koncentrácie manumycínu A (50, 100, 250, 

500, 1000, 2500 ng/ml) s prídavkom FeSO4 .7H2 O. 
 
 

V poslednom  experimente  sme  chceli  odhaliť  mutagénny  účinok  manumycínu  A 

a kombinácie manumycínu A s hyperforínom (v pomere 1:1). Bakteriálne kmene TA-97 

a TA-98 sme použili na detekciu posunových (frameshift) mutácií a na detekciu bodových 

mutácií sme  pracovali  s  kmeňom  TA-100.  V  porovnaní  s  negatívnou  kontrolou  došlo 

k signifikantnému zvýšeniu počtu kolónií iba pri pozitívnej kontrole, z čoho môžeme 

usudzovať, že tak ako manumycín A (Obr. 4), ani kombinácia manumycínu A a hyperforínu 

nevykazuje na bakteriálnych kmeňoch mutagénne účinky (Obr. 5). 
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Obr. 4. Grafické znázornenie potenciálneho mutagénneho účinku manumycínu A na baktérie S. 

typhimurium kmeňov TA-97, TA-98 a TA-100. 
NK: negatívna kontrola (H2 O); PK: pozitívna kontrola (príslušný diagnostický mutagén); použité koncentrácie: 

250; 500; 750 ng/ml. Hladina významnosti výsledkov je označená: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
 
 

 
 

Obr. 5. Grafické znázornenie potenciálneho mutagénneho účinku manumycínu A v kombinácií 
s hyperforínom na baktérie S. typhimurium kmeňov TA-97, TA-98 a TA-100. 

NK – negatívna kontrola (H2 O); PK – pozitívna kontrola (príslušný diagnostický mutagén); použité 
koncentrácie: 250; 500; 750 ng/ml. Hladina významnosti výsledkov je označená: * p<0,05; ** p<0,01; *** - 

p<0,001. 
 
 

Záver   
V  práci  sme  stanovili  genotoxický  a  bioprotektívny  potenciál  manumycínu  A 

 

a hyperforínu. Zistili sme, že manumycín A vykazuje na plazmidovej DNA protektívny 

zároveň aj antioxidačný účinok. Ďalším výsledkom bolo, že manumycín A, či už samostatne, 

alebo v kombinácií s hyperforínom nemení frekvenciu histidínových revertantov u kmeňov 

S. typhimurium. Z našich výsledkov vyplýva, že používanie manumycínu A, ako aj 

manumycínu A v kombinácii s hyperforínom nie je v dávkach nižších ako 1000 ng/ml z 

genotoxického hľadiska významné. 
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Abstract 

 

Cloning, expression and purification of ITPL protein in Escherichia coli 
In insects, neuropeptides play crucial role in the regulaction of multiple physiological processes. Ion 

transport peptide like protein have still unknown function in important insect model organism, silkworm Bombyx 
mori. Its small size (9kDa) and contains three conserved disulphide bridges. The aim of this work is 
cytoplasmatic overexpression of ITPL fusion protein (23kDa) in soluble form and partial purification in 
prokaryotic model organism Escherichia coli. 

 
 
Keywords: ion transport peptide like protein; Escherichia coli; soluble expression 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Iónový transportný peptid (ITP) a jeho alternatívna zostrihová varianta, proteín 

podobný iónovému transportnému peptidu (ITPL) sú hmyzie neuropeptidy. Tieto peptidy boli 

identifikované ako modulátory homeostatických mechanizmov u hmyzu v prednej časti 

zadného čreva (ileum). Funkcia ilea u hmyzu je analogická s proximálnymi tubulami 

nefrónov v obličkách stavovcov. ITP a ITPL zdieľajú vysokú sekvenčnú similaritu. 

Biologicky aktívny ITPL obsahuje 76 aminokyselín, z toho 6 cysteínov, ktoré vytvárajú tri 

vysoko konzervované intramolekulové disulfidové väzby, podobne ako u ITP [1-2]. Štúdie 

zamerané na funkciu ITPL u hmyzu nie sú až také rozsiahle a práve z tohto dôvodu sme sa 

zamerali na produkciu tohto proteínu. 

Počet disulfidových väzieb a veľkosť ITPL proteínu vytvára limitácie pri produkcii 

správne poskladaného proteínu v cytoplazme E.coli. Aj napriek všetkým výhodám produkcie 

proteínov v E.coli, cytoplazma divokého kmeňa neposkytuje vhodné prostredie na tvorbu 

disulfidových väzieb. To môže viesť k vytváraniu nerozpustných agregátov- inklúznych 

telesiok. Na zníženie alebo zamedzenie tvorby inklúznych teliesok sa používajú viaceré 

stratégie napr. použitie jedného alebo kombináciu viacerých fúznych partnerov, optimalizácia 

kultivačných podmienok, zloženie média a teplota pri heterologickej expresii, a iné [3-4]. 
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Cieľom tejto práce je nadprodukcia proteínu ITPL v solubilnej forme a jeho 

purifikácia na následné využitie pri funkčných štúdiách v hmyzom modelovom organizme, 

priadke morušovej. 
 
 

Materiál a metódy 
 

Pri práci sme použili plazmidy pUC57-ITPL (Genescript) a pJK100EK-hGH ([5]) a 

kompetentné kmene E.coli zhrnuté v Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene E.coli s ich genotypom a zdrojom. 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 

DH5α F- Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA-argF) 
U169 recA1 endA1 hsdR17(rk-, mk+) phoA supE44thi- 

1 gyrA96 relA1 λ- 

Invitrogene 

BL21 DE3 F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB mB) k (DE3 [lacI 
lacUV5-T7 gene 1 ind1 sam7 nin5]) 

Novagen 

RV 308 ai Su- lacX74 gal::ISII(OP308) araBAD::T7 RNAP strA [5] 
 
 

Izolácia plazmidovej DNA 
 

Plazmidy sme izolovali pomocou kitu QIAprep Spin MINIprep Kit (Qiagen) a 

QIAprep Spin MIDIprep Kit (Qiagen) a postupovali podľa návodu výrobcu. Izoláciu sme 

overili v 1% (w/V) agarózovom géli. 

Konštrukcia pJK100EK-ITPL a transformácia do expresných kmeňov. 
 

Restrikčnými endonukleázami PdiI a EcoRI sme štiepili plazmid pUC57-ITPL a tiež 

plazmid pJK100EK-hGH. Na analýzu štiepenej DNA sme použili 2% agarózový gél (w/V) a 

vhodne poštiepené fragmenty purifikovali pomocou kitu QIAquick Gel Extraction Kit 

(Qiagen). Ligácia inzertu s vektorom prebiehala v prítomnosti T4 DNA ligázy. Pripravený 

konštrukt sme nazvali pJK100EK-ITPL. Transformáciu do expresných kmeňov sme 

uskutočnili metódou tepelného šoku z ľadu na 42°C na 45 sekúnd. 

Heterologická expresia, fermentácie a rozbitie ultrazvukom 
 

Expresiu rekombinantného fúzneho proteínu sme vykonávali v 50/100 ml LB média 

s 0,1% glukózou. Po indukovaní expresie pomocou 1mM IPTG (BL21 DE3) a 0,05% 

arabinózy (RV 308 ai) sme sledovali expresiu fúzneho proteínu v rôznych časoch pri 

teplotách 37°C, 28°C a 20°C v oboch expresných kmeňoch. Po 24h expresií sme bunky 

solubilizovali ultrazvukom na prístroji Sono Plus (Bandelin) s amplitúdou 30%, 8 minút a 15 

sekúnd   s 15   sekundovým   intervalom   ultrazvukových   vĺn.   Nerozpustné   agregáty   od 
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solubilných sme oddelili centrifugáciou. Na analýzu expresie proteínov a solubility sme 

použili SDS-PAGE podľa Laemmliho a kol. [6]. Po optimalizovaní podmienok baničkovej 

expresie sme uskutočnili fermentácie v LB médiu s 0,1% glukózou a postupným znižovaním 

teploty na 20°C po dobu 24 hodín. Bunky sme počas fermentácie prikrmili 2 ml 100% 

glycerolu. 

Afinitná chromatografia a dialýza 
 

Solubilný fúzny proteín sme pomocou His-kotvy purifikovali metalovo-chelátovou 

afinitnou chromatografiou (IMAC) na niklovej kolóne. Na rozrušenie väzieb medzi kolónou 

a fúznym proteínom sme použili elučný roztok s 0,5 M imidazolom. Po purifikácií sme 

odstránili zvyšky elučného pufra a nežiadúce soli dialýzou s 15% glycerolom. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Po úspešnej izolácii plazmidov pUC57-ITPL a pJK100EK-hGH sme pomocou 

restrikčných endonukleáz  PdiI  a EcoRI  vyštiepili  jednotlivé  fragmenty  (vektor,  inzert) 

a pomocou ligácie skonštruovali cieľový plazmid pJK100EK-ITPL s veľkosťou 3175 bp 

(Obr. 1.). Takto skonštruovaný plazmid sme transformovali do buniek DH5α. 
 
 

 
 

Obr. 1. Mapa plazmidu pJK100EK-ITPL (Snapgene) Fúzny proteín je zložený z tioredoxínu na N- 
terminálnom konci, nasleduje sekvencia 6×His, enterokinázové štiepne miesto a samotná sekvencia ITPL na C- 

terminálnom konci. Fúzny proteín je pod kontrolou T7 promótora. 
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Po vyizolovaní plazmidu sme overili úspešnosť ligácie kontrolným štiepením 

pJK100EK-ITPL, ktorým  sme  potvrdili,  že  náš  konštrukt  obsahuje  požadovaný  gén 

s veľkosťou 267 bp (Obr. 2.). 
 
 

 
 

Obr. 2. Kontrolné štiepenie plazmidu pJK100EK-ITPL 1) Štandard molekulových hmotností SM1331 2) 
neštiepený plazmid pJK100EK-ITPL 3) štiepený plazmid pJK100EK-ITPL 4) neštiepený plazmid pJK100EK- 

ITPL 5) štiepený plazmid pJK100EK-ITPL 6) neštiepený kontrolný plazmid pJK100EK-hGH 7) štiepený 
kontrolný plazmid pJK100EK-hGH 

 
 

Na baničkovú expresiu sme vybrali dva najvhodnejšie expresné kmene E.coli BL21 

DE3 a RV 308 ai, medzi ktorými sme porovnali úroveň expresie fúzneho proteínu pri 37°C 

v rôznych časových intervaloch až po 24h. Aj napriek prítomnosti fúzneho partnera 

tioredoxínu, ktorý zvyšuje solubilitu proteínov sa nám nepodarilo pri tejto teplote produkovať 

solubilný proteín. Na zvýšenie podielu solubilného proteínu sme znížili teplotné podmienky 

na 28°C a 20°C. Pri nižších teplotách jemne klesal obsah biomasy, ale aj napriek tomu sme 

získali najvyššie výťažky proteínu v solubilnej forme. Dôležitým faktorom pri expresií pri 

20°C sa ukázala aj výška teploty pred indukciou 1mM IPTG. Najlepšou variantou bola 

expresia v kmeňoch BL21 DE3 pri 20°C pred aj po indukcii (Obr.3.). Tieto optimalizované 

podmienky expresie sme následne využili aj na veľkoobjemovú produkciu proteínu pomocou 

fermentora. 
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Obr. 3. SDS-PAGE porovnanie podielu expresie a solubility v expresných kmeňoch BL21 DE3 a RV 308 ai 
pri 20°C 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov: SeeBlue® Plus2 Pre-stained Protein Standard 2) 

neindukovaná vzorka pri 20°C, BL21 DE3 3) vzorka po 24h expresii pri kultivácii na 20°C pred aj po indukcii, 
BL21 DE3 4) vzorka po sonikácii, nesolubilná časť, BL21 DE3 5) vzorka po sonikácii, solubilná časť, BL21 
DE3 6) neindukovaná vzorka pri 20°C, RV 308 ai 7) vzorka po 24h expresii pri kultivácii na 20°C pred aj po 

indukcii, RV 308 ai 8) vzorka po sonikácii, nesolubilná časť, RV 308 ai) 9) vzorka po sonikácii, solubilná časť, 
RV 308 ai 

 
Pri IMAC chromatografii sme pracovali len so solubilnou časťou proteínov. Pomocou 

afinitnej kotvy 6×His naviazanej na N-terminálnom konci ITPL sme reverzibilne naviazali 

fúzny proteín na matricu niklovej kolóny. Na vyviazanie prečisteného fúzneho proteínu sme 

použili roztok s 0,5M imidazolom. V elučnej frakcii môžeme vidieť koncentrovaný fúzny 

proteín (Obr.4.). Zvyšky elučného roztoku a nežiadúce soli sme odstránili graduálnou 

dialýzou s 15% glycerolom. 
 
 

 
 

Obr. 4. Purifikácia fúzneho proteínu ITPL pomocou IMAC chromatografie 1) štandard molekulovej 
hmotnosti proteínov: SeeBlue® Plus2 Pre-stained Protein Standard 2) neindukovaná vzorka pri 20°C, BL21 DE3 

3) vzorka po 24h expresii pri kultivácii na 20°C pred aj po indukcii, BL21 DE3 4) vzorka po sonikácii, 
nesolubilná časť, BL21 DE3 5) vzorka po sonikácii, solubilná časť, BL21 DE3 6) frakcia nezachytená na kolóne 

pri purifikácii 7) frakcia po premývacom kroku purifikácie 8) elučná frakcia 
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Záver   
V tejto práci sme klonovaním úspešne pripravili konštrukt nesúci gén pre ITPL spolu 

 

s jeho fúznymi partnermi a štiepnym miestom pre enterokinázu. Optimalizovaním 

heterologickej expresie sme našli najvhodnejšie kmene a podmienky na expresiu fúzneho 

proteínu v solubilnej forme. Afinitnou chromatografiou sme čiastočne vypurifikovali fúzny 

proteín, ktorý ale stále nie je v dostatočne čistej forme. 
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Abstract 

 

The influence of different light source in growth chamber on shoot multiplication in three Vaccinium 
corymbosum cultivars 

Influence of cool white fluorescent light and LED DR/B light on shoot multiplication was compared at 
three Vaccinium corymbosum cultivars. Results showed that individual cultivars responded differently on these 
light sources. In cultivars 'Brigitta Blue' and 'Toro', the multiplication rate was higher after cultivation under 
LED tubes. However, cultivar 'KazPliszka' displayed lesser shoot growth under LED tubes and proliferate better 
under fluorescent tubes. These results can be used for further optimization of micropropagation process for 
different V. corymbosum cultivars. 

 
 
Keywords: Vaccinium corymbosum; micropropagation; white fluorescent light; LED DR/B light 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Vaccinium corymbosum (čučoriedka chocholíkatá) je kyslomilná rastlina pôvodom zo 

Severnej Ameriky. Ker dorastá do výšky 2,5 m. Rastlina je krátkodobo mrazuvzdorná a 

poskytuje vysokú úrodu [1]. Plody obsahujú vysoké hladiny antioxidantov, antokyánov a 

flavonolov; významný je aj podiel vitamínov (hlavne zo skupiny B) a minerálov. Pôsobia 

prečisťujúco a zlepšujú celkový metabolizmus organizmu, patria medzi tzv. nutraceutiká [2]. 

Na našom pracovisku máme dlhoročné skúsenosti s mikropropagáciou rôznych odrôd V. 

corymbosum [3, 4, 5]. Takto získané rastliny môžu slúžiť ako modelové objekty pre ďalšie 

analýzy. 

Svetlo je environmentálny faktor kľúčový pre rast a vývin rastlín v prirodzených aj 

laboratórnych podmienkach. Pri in vitro kultivácii sa najčastejšie používajú fluorescenčné 

trubice, vyžarujúce svetelné vlny v rozmedzí 350 - 750 nm. V súčasnosti sú však na vzostupe 

LED žiarivky, ktoré ponúkajú oproti fluorescenčnému osvetleniu celý rad výhod: sú 

úspornejšie, majú dlhšiu životnosť a vyžarujú menej tepla. Takisto ponúkajú možnosť 

nastaviť svetelné spektrum podľa individuálnych potrieb rastliny [6]. Účinkom LED 

osvetlenia na fyziologické a morfologické parametre in vitro rastlín sa venuje množstvo 

článkov [7,8,9], avšak v prípade V. corymbosum sú zatiaľ poznatky z tejto oblasti limitované. 

Autori [10] a [11] sa venovali porovnaniu silnejšej (35-55 μmol.m-2.s-1.) a slabšej (2-18 
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μmol.m-2.s-1) intenzity bieleho fluorescenčného osvetlenia. Vyšší počet výhonkov pozorovali 

pri vyššej intenzite osvetlenia, s výnimkou odrody 'Blue Bayou', ktorá produkovala viac 

výhonkov pri nižšom osvetlení. Nižšia intenzita svetla však zároveň viedla aj k tvorbe tenších 

stoniek a drobnejších listov bledej farby [10]. Autori [12] porovnávali vplyv štyroch druhov 

LED osvetlenia s bielymi fluorescenčnými lampami pri kultivácii odrody 'Huron'. Najlepšie 

výsledky dosiahli s využitím červeno-modrých LED trubíc v pomere žiariviek 50:50. 

Cieľom našej práce bolo porovnať vplyv rôzneho osvetlenia v kultivačnej miestnosti 

na multiplikáciu výhonkov za účelom ďalšej optimalizácie procesu mikropropagácie V. 

corymbosum. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pre experiment sme použili in vitro výhonky druhu V. corymbosum odrôd 'Brigitta 

Blue', 'Toro'  a  'KazPliszka'.  Kultúry  boli  založené  v r.  2015  z dormantných  apikálnych 

a axilárnych púčikov odoberaných z dospelých rastlín. Sledovali sme vplyv dvoch rôznych 

osvetlení: bielych fluorescenčných trubíc (B-svetlo, Tracon Electric, 230 V, 50 Hz, 30 W) 

a červeno-modrých LED trubíc (ČM-svetlo, Philips Green Power LED production DR/B 120) 

s pomerom svetla červené:modré 80:20. Z každej odrody sme odobrali 60 výhonkov, ktoré 

boli kultivované na Woody Plant médiu (WPM, [13] ) s obsahom 1,5 mg.l-1  zeatínu (ZEA) 
 

a 0,2 mg.l-1 kyseliny indolyl-3-octovej (IAA). Pod každým typom osvetlenie sme kultivovali 

30 výhonkov. Multiplikáciu výhonkov sme sledovali pod dobu 3 subkultivácii (dĺžka jednej 

subkultivácie á 4 týždne). Po každej subkultivácii sme zapisovali počet výhonkov/explantát. 

Z týchto údajov sme vypočítali multiplikačný koeficient (Q), ktorý sa počíta podľa vzorca Q 

= nv/ne, kde nv = počet výhonkov a ne = počet explantátov. Hodnotili sme počet vytvorených 

výhonkov po dobu 3 subkultivácií (dĺžka jednej subkultivácie bola 4 týždne). Priemerný 

multiplikačný koeficient (Q) pre každú variantu a subkultiváciu bol počítaný podľa vzorca Q 

= nv/ne, nv = počet výhonkov a ne = počet explantátov. Celkový multiplikačný koeficient pre 
 

každú variantu média predstavuje aritmetický priemer troch subkultivácií. 
 

Kultivácia prebiehala v kultivačnej miestnosti pri 22°C, fotoperióde 16h a intenzite 
 

svetla 50 μmol.m-2.s-1. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Naším cieľom bolo porovnať vplyv rôzneho osvetlenia v kultivačnej miestnosti na 

multiplikáciu výhonkov troch odrôd V. corymbosum. Ukazovateľom multiplikácie výhonkov 

bol multiplikačný koeficient Q získaný po 3-mesačnej kultivácii (Tab. 1). 
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Tab. 1. Multiplikačný koeficient (Q) získaný po 3-mesačnej kultivácii troch odrôd V. corymbosum 
pod osvetlením bielymi fluorescenčnými trubicami (B-svetlo) a červeno-modrými LED trubicami (ČM- 

svetlo) na WPM médiu s obsahom 1,5 mg.l-1 ZEA a 0,2 mg.l-1 IAA 
 

 
Odroda 

Priemerný Q 
B-svetlo ČM-svetlo 

'Brigitta Blue' 4,03 4,34 
'Toro' 3,09 4,34 

'KazPliszka' 2,69 2,45 
 
 

V prípade odrôd 'Brigitta Blue' a 'Toro' sme zaznamenali zlepšenú multiplikáciu 

výhonkov pod ČM-svetlom. Táto zmena bola výraznejšia pri odrode 'Toro'. Pri odrode 

'KazPliszka' boli získané hodnoty Q menšie ako pri ostatných dvoch odrodách a po pôsobení 

ČM-svetla ešte klesli. Z hodnôt zaznamenaných počas experimentu sme v programe 

Microsoft Excel 2003 vytvorili graf, ktorý porovnáva multiplikáciu výhonkov pri oboch 

experimentálnych variantoch/odrodu počas jednotlivých subkultivácií (Obr. 1). 
 
 

Počet výhonkov u troch odrôd V. corymbosum  po kultivácii na 
bielom (m odré stĺpce) a červeno-m odrom (červené stĺpce) 
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Obr. 1. Počet výhonkov získaný po 3-mesačnej kultivácii troch odrôd V. corymbosum pod 
osvetlením bielymi fluorescenčnými trubicami (modré stĺpce) a červeno-modrými LED trubicami (červené 

stĺpce). Výhonky boli kultivované na WPM médiu s obsahom 1,5 mg.l-1 ZEA a 0,2 mg.l-1 IAA. Legenda: 
stĺpce bez vzoru – odroda 'Brigitta Blue'; bodkované stĺpce – odroda 'Toro'; šrafované stĺpce – odroda 

'KazPliszka' 
 
 

V prípade odrody 'Brigitta Blue' sme zaznamenali stály nárast výhonkov počas troch 

subkultivácii pod B-svetlom aj ČM-svetlom. Výhonky boli mnohopočetné, listy zelené (Obr. 

2). Odroda 'Toro' vykazovala pod ČM-svetlom výrazne zlepšený rast výhonkov oproti B- 

svetlu hlavne  počas  prvých  dvoch  subkultivácii  (Obr.  1).  Výhonky  mali  zdravý  vzhľad 

a zelené listy (Obr. 3). Odroda 'KazPliszka' tvorila menej výhonkov a vykazovala pokles aj 

nárast počtu výhonkov v oboch experimentálnych variantoch. Lepšiu multiplikáciu výhonkov 
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prejavila pod B-svetlom. Listy výhonkov pod ČM-svetlom mali červenšiu farbu oproti listom 

pod B-svetlom (Obr. 4). Z výsledkov môžeme usúdiť, že rôzne odrody prejavujú rozdielnu 

schopnosť multiplikácie výhonkov po pôsobení dvoch typov osvetlenia. Zatiaľ čo pre odrody 

'Brigitta Blue' a 'Toro' možno odporučiť kultiváciu pod osvetlením LED trubicami, v prípade 

odrody 'KazPliszka' je vhodnejšia kultivácia pod bielymi fluorescenčnými trubicami. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Výhonky 'Brigitta Blue' získané po 3-mesačnej kultivácii na WPM médiu s obsahom 1,5 
mg.l-1 ZEA a 0,2 mg.l-1 IAA pod osvetlením B-svetlom (vľavo) a ČM-svetlom (vpravo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Výhonky 'Toro' získané po 3-mesačnej kultivácii na WPM médiu s obsahom 1,5 mg.l-1 

ZEA a 0,2 mg.l-1 IAA pod osvetlením B-svetlom (vľavo) a ČM-svetlom (vpravo) 
 
 

 
 

Obr. 4. Výhonky 'KazPliszka' získané po 3-mesačnej kultivácii na WPM médiu s obsahom 1,5 
mg.l-1 ZEA a 0,2 mg.l-1 IAA pod osvetlením B-svetlom (vľavo) a ČM-svetlom (vpravo) 

 
 

Svetlo v kultivačnej miestnosti je esenciálne pre vývin rastliny. Medzi vhodné svetelné 

zdroje patria modré a červené LED žiarivky, keďže ich vlnová dĺžka 460-660 nm je vysoko 

efektívna pre absorpciu chlorofylu, čo vedie k optimálnej efektivite fotosyntézy [14]. Autori 

[15] popisujú vplyv bieleho fluorescenčného osvetlenia a červeno-modrého LED osvetlenia 
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(pomer 82:18) pri somatickej embryogenéze cukrovej repy. LED osvetlenie bolo vhodnejšie 

pre tvorbu kalusu, ale fluorescenčné osvetlenie viedlo k efektívnejšej tvorbe výhonkov. 

Autori [16] porovnávali rôzne druhy osvetlení na in vitro kultiváciu výhonkov Spathiphyllum 

sp. Fluorescenčné osvetlenie pozitívne vplývalo na počet listov, naopak počet koreňov 

ovplyvnilo hlavne červeno-modré LED osvetlenie. Okrem multiplikácie výhonkov sa LED 

osvetlenie využíva aj v ďalších fázach mikropropagácie. Autori [17] potvrdili pozitívny 

účinok modro-červeného LED osvetlenia na in vitro zakoreňovanie a aklimatizáciu výhonkov 

čerešne 'Colt'. 

V práci [12] autori skúmali vplyv štyroch druhov LED osvetlenia a bieleho 

fluorescenčného osvetlenia na rast výhonkov odrody 'Huron' (V. corymbosum). Najvyššia 

multiplikácia výhonkov bola dosiahnutá s využitím červeno-modrých LED trubíc s pomerom 

žiariviek 50:50 a 80:20. LED osvetlenie malo v porovnaní s fluorescenčným žiarením 

pozitívnejší vplyv na počet a veľkosť listov, ako aj počet a dĺžku axilárnych výhonkov. Tieto 

výsledky sú v súlade s výsledkami našej práce, keďže aj my sme zaznamenali zvýšený počet 

výhonkov po pôsobení červeno-modrých LED trubíc s pomerom žiariviek 80:20 pri dvoch 

odrodách. Výnimkou bola odroda 'KazPliszka', kde sme pozorovali negatívny vplyv na počet 

výhonkov. Môžeme predpokladať, že jednotlivé odrody reagujú na rôzne osvetlenie 

individuálne. Pre podrobnejšie objasnenie problematiky je potrebný ďalší výskum. 
 
 

Záver   
V práci  sme  charakterizovali  vplyv  osvetlenia  v  kultivačnej  miestnosti  na  rast 

 

výhonkov pri troch odrodách Vaccinium corymbosum. Výsledky ukázali, že jednotlivé odrody 

reagovali rozdielne. Pri odrodách 'Brigitta Blue' a 'Toro' sme zaznamenali zlepšený rast 

výhonkov po kultivácii pod červeno-modrými LED trubicami. Naopak, odroda 'KazPliszka' 

dosiahla lepšiu multiplikáciu výhonkov po kultivácii pod bielymi fluorescenčnými trubicami. 

V experimentoch plánujeme pokračovať. 
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Abstract 

 

Characterization of novel open reading frames in yeast Schizosaccharomyces pombe 
It is known that lots of proteins are translated from long transcripts, but there is some evidence that also 

sequences smaller than 100 amino acids termed short open reading frames (sORFs) could also have a coding 
potential. Over the last decade, several small peptides translated from sORFs with important cellular functions 
were discovered in major model organisms. Although the identification of such sORFs is usually limited by their 
size, ribosome profiling of diploid S. pombe cells defined many sORFs that are probably actively translated 
during meiosis. Moreover, their existence at the peptide level was validated by mass spectrometry. Combining 
these two approaches, we identified 10 novel sORF candidates with possible function in meiosis. The aim of this 
work was to confirm their expression and to reveal their potential function in meiosis. Our future experiments 
will be focused on more detailed bioinformatical and functional analyses. 

 
 
Keywords: S. pombe; sORF; meiosis; ribosome profiling; Western blot 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Predpokladá sa, že veľké množstvo proteínov (peptidov) vzniká nie len z konvenčných 

kódujúcich sekvencií, ale tiež z krátkych otvorených čítacích rámcov (short open reading 

frames – sORFs [1-3]. Krátke peptidy vznikajúce transláciou sORFs sa v posledných rokoch 

stávajú zaujímavou oblasťou výskumu, nakoľko môžu zohrávať niektorú z dôležitých úloh 

v niektorom z biologických procesov vyšších aj nižších organizmov [4]. 

Sekvencia sORF-u sa môže pohybovať v rozsahu teoretických 2 kodónov (štart a stop 

kodón) až po hranicu 100 kodónov (300 nukleotidov). Identifikácia sORFs je aj v súčasnosti 

pomerne zložitým procesom zahŕňajúcim najmä bioinformatické, ale aj experimentálne 

metódy. Počítačové programy vyhľadávajúce kódujúce sekvencie vychádzajú z predpokladu, 

že sekvencia kódujúca funkčný proteín nemôže byť kratšia ako 100 aminokyselinových 

zvyškov (300 bázových párov), čím automaticky redukujú možnosť falošne pozitívneho 

výsledku vo vyhľadávaní, ale zároveň neumožňujú identifikovať kratšie kódujúce sekvencie 

[5]. Dáta z takýchto vyhľadávaní preto musia byť doplnené o konkrétne experimenty, ktorými 
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sa potvrdí, že sORF-y sú skutočne transkribované (napr. reverzne transkriptázová 

polymerázová reťazová reakcia, alebo sekvenovanie RNA) a tiež translatované za vzniku 

krátkych peptidov (napr. hmotnostná spektormetria, ribosome profiling, značenie peptidov a 

Western blot). 

Mnohé nedávne štúdie naznačujú, že aj krátke peptidy zložené z menej ako 100 

aminokyselín môžu vykonávať aj zvlášť dôležité úlohy v kľúčových bunkových procesoch. 

Príklady funkčných uORFs sú známe napríklad u kvasinky Saccharomyces cerevisiae, kde 

krátky peptid reguluje úroveň translácie podľa aktuálneho množstva arginínu v bunke [6] 

alebo aj u človeka, kde krátky peptid reguluje transláciu génu zodpovedného za rast vlasov, 

pričom mutácie tohto peptidu spôsobujú ľudské ochorenie označované ako hypotrichóza [7]. 

V experimentoch Duncanovej a Matu [3] boli metódou ribosome profiling, ktorá je 

založená na sekvenovaní fragmentov obsadzovaných ribozómami počas translácie, 

identifikované v kvasinke S. pombe nové krátke peptidy a ich príslušné sORFs. Prítomnosť 10 

z nich bola tiež potvrdená v našom laboratóriu pomocou hmotnostnej spektrometrie 

proteínových extraktov z meiotických buniek S. pombe. Prvým cieľom tohto projektu je 

overenie prítomnosti peptidov prekladaných z sORFs a stanovenie úrovne ich expresie počas 

meiózy pomocou Western blotu. Z dôvodu potreby hlbšej analýzy ich biologickej funkcie, 

druhým našim cieľom bola delécia novo identifikovaných sORFs za účelom odhalenia ich 

možnej úlohy v segregácii chromozómov počas meiotického delenia buniek. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Gén záujmu bol v jeho normálnom lokuse nahradený fúzovanou verziou génu s TAP 

značkou procesom homologickej rekombinácie, čím je zabezpečená expresia génu v jeho 

fyziologických podmienkach. Protokol, ktorý bol použitý na TAP značenie desiatich 

cieľových génov je detailne popísaný na stránke [8] alebo v publikácii Cipak et al., 2009 [9]. 

Analýza proteínov v priebehu meiotického delenia si vyžaduje synchrónnu kultúru. Na 

synchronizáciu buniek S. pombe boli použité kmene nesúce teplotne-senzitívnu alelu Pat1 

proteín kinázy (pat1-114), čo umožňuje presne načasované a synchrónne spustenie meiózy. 

Bunky S. pombe pat1-114 boli najskôr kultivované v médiu bez dusíka pri permisívnej teplote 

(25°C), čím sa bunkový cyklus všetkých buniek zastaví v G1 fáze. Následne boli bunky 

presunuté do média s dusíkom a kultivované pri restrikčnej teplote (34°C). Deaktiváciou 

teplotne-senzitívnej alely Pat1-kinázy zvýšenou teplotou (34 °C) vstupujú bunky do meiózy 

synchrónne. Počas meiotického delenia (7 hodín) bola každú hodinu odoberaná frakcia 

buniek, z ktorých boli extrahované proteíny na ďalšiu analýzu. TAP značka bola rozoznávaná 
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PAP (peroxidase anti-peroxidase) komplexom, ktorý tvorí protilátka konjugovaná s enzýmom 

s peroxidázovou aktivitou. 

Kmene nesúce delécie vybraných sORFs boli pripravené s použitím konštruktov 

obsahujúcich ľavé a pravé homologické oblasti priľahlé k cieľovým sORFs s veľkosťou 150 

až 700 bázových párov a selekčný marker pre identifikáciu pozitívnych klonov podľa 

protokolu popísaného v Gregan et al., 2006 [10]. Viabilita spór v jednotlivých delečných 

mutantoch bola určená pomocou tetrádovej analýzy, ktorá je založená na izolácii jednotlivých 

spór každého asku (tzv. tetrád) a následnej analýze ich vegetatívneho potomstva. Segregácia 

chromozómov počas meiózy bola následne sledovaná fluorescenčným mikroskopom v kmeni, 

kde jeden z chromozómov bol označený pomocou GFP (Green Fluorescence Protein) [11]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Dĺžka sekvencie novo identifikovaných 10 sORF-ov sa pohybuje od 108 po 258 

nukleotidov a z výsledkov predchádzajúcich experimentov môžme predpokladať, že kódujú 

krátke peptidy o veľkosti približne 4-10 kDa (Tab.1). 
 

Tab. 1. Prehľad 10 vybraných sORFs a ich charakteristiky. 
K jednotlivým sORFs sú v tabuľke uvedené aj dĺžky ich sekvencie v bázoých pároch (bp), chromozóm, 

na ktorom sa nachádzajú a predpokladaná veľkosť peptidu v kilodaltonoch (kD). 
 

 

Označenie sORF-u Dĺžka sekvencie 
(bp) 

 

Chromozóm Predpokladaná 
veľkosť (kD) 

ORF1 (ncRNA) 258 I 10,4 

ORF2 (ncRNA) 129 I 4,69 

ORF3 (ncRNA) 108 II 4,05 

ORF4 (ncRNA) 234 II 9,18 

ORF5 (nový) 129 I 4,78 

ORF6 (nový) 168 I 6,4 

ORF7 (nový) 105 III 3,92 

ORF8 (uORF) 111 III 4,38 

ORF9 (uORF) 117 III 4,2 

ORF10 (uORF) 153 I 5,81 
 
 

V experimentoch bolo úspešne pripravených 10 konštruktov určených na TAP 

značenie vybraných otvorených čítacích rámcov, z toho 9 z nich bolo vložených na správne 

miesto do kvasinkových kmeňov. 9 overených transformovaných kvasinkových kmeňov bolo 

zosynchronizovaných  v  meióze  a  z  nich  boli  pripravené  proteínové  extrakty  z  rôznych 

249 



časových úsekov meiózy. Expresia značených peptidov bola potvrdená v 6 prípadoch (ORF3, 

ORF6, ORF7, ORF8, ORF9 a ORF10), kde okrem peptidov predikovanej veľkosti sa nám tiež 

podarilo odhaliť prítomnosť iných značených, menších alebo väčších peptidov, ktoré  by 

mohli reprezentovať modifikované verzie peptidov, prípadne ich degradačné produkty 

(Richterova, Huraiova et al., manuscript in preparation). Expresia peptidu z čítacieho rámca 

ORF1 bola potvrdená už v predchádzajúcich experimentoch publikovaných v práci 

Duncanovej a Matu [3], a teda slúžila ako kontrola pre naše experimenty (Obr. 1). 
 

 
 
 

Obr. 1. Expresia peptidu z čítacieho rámca ORF1. 
sORF značený TAP značkou bol počas meiózy analyzovaný pomocou Western blotu s použitím PAP protilátky 

rozoznávajúcej TAP značku. Signál bol detegovaný na PVDF membráne po aplikácii chemiluminscenčného 
substrátu a 60 sekundovej expozícii na digitálnom iluminátore Image Station 4000MM (KODAK). Pozitívna 

kontrola (+K) – značka TAP (20 kDa), negatívna kontrola (-K) – neznačený meiotický proteínový extrakt. Blot 
bol taktiež inkubovaný s protilátkami proti tubulínu ako kontrola nanášky. 

 
 

Následne sa nám podarilo pripraviť delečné konštrukty pre všetky vybrané sORFs. Po 

transformácii delečných konštruktov do buniek S. pombe bola správnosť delécie overená v 

štyroch haploidných delečných mutantoch (Δorf1, Δorf2, Δorf9, Δorf10). Viabilita spór 

delečných mutantov bola určená pomocou tetrádovej analýzy a segregácia chromozómov 

počas meiózy bola sledovaná v kmeni, kde jeden z chromozómov bol označený s GFP. U 

štyroch spomínaných delečných mutantov (Δorf1, Δorf2, Δorf9, Δorf10) sme nepozorovali 

značný defekt vo viabilite spór, ani v segregácií chromozómov (Obr. 2 A-C). 
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Obr. 2. Bunky haploidných delečných mutantov Δorf1, Δorf2, Δorf9, Δorf10 sa prejavovali štandardným 
fenotypom. Segregácia chromozómov počas meiózy bola sledovaná v kmeni, kde jeden z chromozómov bol 

označený s GFP. Fúzny proteín lacI-GFP svojou väzbou na operátor lacO, ktorý je integrovaný do 
centromerickej oblasti chromozómu 2 produkuje signál, ktorý je možné detekovať pomocou fluorescenčného 
mikroskopu (A). Bunky haploidných delečných nevykazovali značný defekt ani v segregácií chromozómov 

počas meiózy (B), ani vo viabilite spór (C). 
 
 

Záver   
Prítomnosť krátkych peptidov prekladaných z sORFs bola dlhú dobu prehliadaná kvôli 

 

nedostatku špecializovaných nástrojov a experimentálych techník na ich identifikáciu. V 

posledných rokoch sa výskum orientuje práve aj na identifikáciu a popísanie funkcie takýchto 

peptidov, nakoľko sa ukázalo, že v organizmoch od baktérií až po človeka môžu plniť úlohu v 
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niektorom z bunkových procesov. Táto práca poskytla informáciu, že krátke peptidy, ktoré 

vznikajú transláciou z sORF-ov sú produkované počas meiózy v dostatočnom množstve 

detekovateľnom pomocou Western blotu. Detailná bioinformatická analýza a ďalšie 

experimenty sú však potrebné na to, aby sa preukázalo, že identifikované peptidy majú 

biologický význam či už v meióze, alebo inom procese. 
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Abstract 

 

Risk assessment of four non-native freshwater fish species in central Europe using new generic tool 
AS-ISK 
Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-ISK) is a new risk screening tool for identifying 

species with a high, medium or low risk of invasiveness. Advantage of AS-ISK is that it can be applied to all 
climatic zones and aquatic plants and animals regardless of ecosystem. This tool consists of 49 basic questions 
about the species’ biology and ecological interactions, and additional 6 questions, where assessor predicts how 
forecasted future changes in climate are likely to influence the risk of impact made by this species. This type of 
analysis is important for early and effective management purposes. The aim of the present study was to assess 
with AS-ISK the invasive potential of four species of fish: Perccottus glenii Dybowski, 1877, Micropterus 
salmoides (Lacépède, 1802), Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819, Pimephales promelas (Rafinesque, 1820) in 
central Europe. From preliminary results, it is possible to say that all examined species will pose high risk in 
central Europe (BRA and CCA scores ≥ 30). 

 
 
Keywords: risk assessment; AS-ISK; invasive species of fish; central Europe 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Aquatic Species Invasiveness Screening Kit (AS-ISK) je nástroj na posúdenie rizika 

introdukcie akvatických druhov. AS-ISK je možné aplikovať pre všetky klimatické pásma 

a všetky vodné živočíchy a rastliny, bez ohľadu na to, v akom ekosystéme sa nachádzajú 

(sladkovodný, morský, brakický) [1]. Tento nástroj bol odvodený z austrálskeho nástroja na 

posudzovanie rizika invázie rastlín [2]. Prvým krokom pri analýze rizík je skríning 

nenatívnych druhov s cieľom určiť, ktoré z nich majú potenciál stať sa inváznymi vo vopred 

zvolenej oblasti [1]. 

Zistenie možného nebezpečenstva má o to väčší zmysel, ak ide o oblasti s vysokým 

endemizmom, alebo biodiverzitou, akou je aj stredná Európa [3]. Husté prepojenie medzi 

krajinami, či už riečnymi systémami, alebo medzinárodným obchodom, nepochybne zvyšuje 

riziko rozšírenia invázie sladkovodných druhov rýb. Medzi ryby predstavujúce riziko 

biologickej invázie patria Perccottus glenii Dybowski, 1877, Micropterus salmoides 

(Lacépède, 1802), Ameiurus nebulosus Lesueur, 1819 a Pimephales promelas (Rafinesque, 

1820). Pôvodný areál rozšírenia uvedených štyroch druhov nezahŕňa Európu, avšak ich 

prienik na toto územie bol už zdokumentovaný [4, 5, 6, 7]. 
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Včasná identifikácia potenciálnych inváznych druhov je potrebná na minimalizovanie 

rizík invázií nepôvodných druhov organizmov a tak zamedziť ich ekologickým a socio- 

ekonomickým dopadom na ekosystém. Preto cieľom práce bolo vyhodnotiť riziko rozvinutia 

biologickej invázie štyroch druhov rýb v strednej Európe na základe najnovšieho nástroja na 

posudzovanie rizík AS-ISK. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Oblasťou pre posúdenie rizika rozšírenia a etablovania štyroch druhov rýb 

(Micropterus salmoides, Perccottus glenii, Ameiurus nebulosus, Pimephales promelas) bola 

stredná Európa (Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Česko, Slovensko a Maďarsko). Krajiny v tejto 

oblasti sa vyznačujú vysokým druhovým bohatstvom, ako aj vysokou mierou endemizmu 

sladkovodných druhov rýb [3]. Z hľadiska klímy je táto oblasť prevažne konzistentná a tým 

pádom porovnateľná. 

Nedávno zavedený generalizačný nástroj na posudzovanie rizika (AS-ISK) pozostáva 

z 55 otázok. Software AS-ISK je voľne dostupný na www.cefas.co.uk/nns/tools. Prvá časť 

zahŕňa 49 otázok, týkajúcich sa biogeografie, histórie, životných stratégii, biológie a ekológie 

druhu, ktorý je posudzovaný. Okrem základných informácii, sú súčasťou aj otázky týkajúce 

sa potenciálneho socioekonomického vplyvu a vplyvu na ekosystémové služby. Druhá časť 

pozostáva zo šiestich otázok, kde sa hodnotí, ako sa zmení riziko introdukcie, etablovania a 

šírenia druhu pri očakávaných zmenách klímy. Hodnotiteľ musí odpovedať na všetkých 55 

otázok, spolu s odôvodnením svojej odpovede (podloženie adekvátnymi literárnymi zdrojmi) 

a výberom úrovne istoty, s akou na otázku odpovedal. 

Výstupom z analýzy sú dve hodnoty: BRA (Basic Risk Assessment; od –20 do 68) 

a CCA (Climate Change Assessment; od −32 do 80). BRA je hodnota, ktorá vyhodnocuje 

prvú časť otázok a CCA je hodnota, ktorá vyhodnocuje ďalších 6 otázok. Na základe 

získaných hodnôt sa následne vypočíta, aké riziko (nízke, stredné, vysoké) predstavuje 

nepôvodný druhu v študovanej oblasti. Výpočet sa realizuje Receiver Operating 

Characteristic (ROC)  analýzou,  kde  výsledkom  sú  grafy,  ktoré  špecifikujú  „tresholds“, 

z ktorých sa odvodzujú intervaly kalibrácie. Na zvýšenie spoľahlivosti výsledkov sa pri 

posudzovaní rizika odporúča vyhodnocovanie dvoma hodnotiteľmi, alebo ich spolupráca [8, 

9]. 

254 



Výsledky a diskusia 
 

Všetky štyri hodnotené druhy rýb dosiahli podobné skóre: BRA od 30 do 35 a CCA 

od 39 do 45. V súčasnosti prebiehajú analýzy, ktoré naznačujú že vyhodnocované štyri druhy 

rýb budú predstavovať vysoké riziko pre strednú Európu. V ďalšom kole vyhodnocovania 

budú počítané „tresholds“ na zistenie, aké presné riziko nepôvodné druhy predstavujú. Teraz 

už však s najväčšou pravdepodobnosťou môžeme povedať, že pôjde o vysoké riziko. Podobne 

v štúdiách, kde sa použil AS-ISK na posúdenie rizika nenatívnych sladkovodných druhov 

rýb, boli druhy s BRA a CCA skóre vyšším ako 30 zaradené do vysokého rizika [8, 9]. 

Okrem toho, bol vypracovaný „black list“ potenciálnych inváznych druhov pre rieku Dunaj, 

kde P. glenii a A. nebulosus vystupovali ako druhy, ktoré majú vysoký potenciál rozširovať 

výskyt a invadovať ďalšie časti toku [10]. 

Spoločnou vlastnosťou všetkých štyroch druhov je rodičovská starostlivosť samcov 

o ikry a stráženie hniezda [11, 12, 13, 14]. Ďalšou spoločnou črtou je ich výskyt a to hlavne 

vo vedľajších ramenách riek, prípadne v stojatých inundačných vodách, alebo mierne 

tečúcich vodách a ich rozširovanie je vo väčšine prípadov podmienené človekom [15, 16, 17]. 

M. salmoides získal najvyššie hodnoty BRA, ako aj CCA (Tab. 1). Vysoké skóre 

môže byť ovplyvnené tým, že je silný kompetítor, keďže dokáže dosahovať vysokú úroveň 

plodnosti, stará o ikry a mlaď a taktiež vystupuje v rybích spoločenstvách ako vrcholový 

predátor. Najväčším mediátorom jeho rozširovania je človek [12, 18]. 

P. glenii mal druhé najvyššie skóre (Tab. 1) a jeho zvýšený invázny potenciál môže 

byť spôsobený aj tým, že je potravný kompetítor a v nenatívnom prostredí pohlavne dozrieva 

už v prvom roku života [11]. Šíri sa hlavne neúmyselne a náhodne ako prímes komerčných 

rybích násad [19]. 

A. nebulosus mal tiež podľa predbežných výsledkov vysoký invázny potenciál. V 

minulosti bol tento druh prítomný v strednej Európe vo vyšších hustotách, avšak došlo k 

poklesu jeho populácii [20]. Jedným z dôvodov mohla byť následná introdukcia príbuzného 

druhu A. melas, ktorý mu začal konkurovať. Toto však neznamená, že druh sa už nemôže stať 

inváznym, práve naopak, predstavuje hrozbu najmä pre habitaty kde dokáže nájsť vhodné 

podmienky. V takom prípade dokáže rapídne zvýšiť svoju abundanciu a tvoriť 50% biomasy 

spoločenstva [21]. Šíreniu druhu napomáha jeho vysoká tolerancia ku znečisteniu, 

eutrofizácie a dokáže uniknúť nepriaznivým vplyvom prostredia zahrabaním sa do substrátu 

[17]. 
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BRA skóre Predbežné 
Riziko CCA sk  

Micropterus salmoides 35 Vysoké  45 
Perccottus glenii 31,5 Vysoké 39, 
Ameiurus nebulosus 31 Vysoké  39 

  Pimephales promelas 30 Vysoké 40 
 

P. promelas sa vyznačuje vysokou reprodukčnou kapacitou a bola u neho pozorovaná 

fenotypová plasticita [22]. Jeho negatívny vplyv spočíva v prenášaní chorôb a decimuje 

hospodársky významné druhy. 

Vysoké hodnoty CCA boli pravdepodobne dosiahnuté hlavne z dôvodu, že všetky 

štyri druhy rýb dokážu tolerovať široké rozpätie teplôt, sucho a zároveň prívalové dažde 

a vylievanie tokov im napomáha pri rozširovaní ich areálu výskytu [16, 17, 23, 24] 
 
 

Tab. 1. AS-ISK skóre pre štyri nenatívne druhy rýb vyhodnocované pre strednú Európu. 
BRA a CCA skóre predstavujú z predbežných výsledkov vysoké riziko invázie nepôvodných druhov. 

HS - hladina spoľahlivosti 
 
 

Druhy 
AS-ISK 

 

re 
 
 

5 

 

 
Predbežné 

Riziko HS 
Vysoké 0,57 
Vysoké 0,69 
Vysoké 0,67 

  Vysoké 0,6   
 
 

Záver   
Získané výsledky z posudzovania rizika nástrojom AS-ISK by mali byť použité na 

 

navrhnutie a realizáciu opatrení pre zamedzenie ďalšieho šírenia, alebo introdukcie druhov, 

pre ktoré bolo vyhodnotené riziko vysoké. Takýto postup, včasnej identifikácie inváznych 

druhov, je dôležitý hlavne pre krajiny kde sa nachádza veľké množstvo endemických druhov 

rýb. Pre analyzované štyri druhy (Micropterus salmoides, Perccottus glenii, Ameiurus 

nebulosus, Pimephales promelas) by malo najväčší význam zavedenie opatrení na včasnú 

detekciu rizikových ciest vstupu do nového územia a to napríklad metódou analýzy 

environmentálnej DNA. Rozširovanie týchto druhov je hlavne podmienené človekom a viac 

monitorované by mali byť rybie farmy a dovoz exotických druhov za účelom nástrah, či 

nasádzanie do jazierok ako okrasné druhy. 
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Abstract 

 

Molecular analysis of repair deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii using insertional 
mutagenesis 

Non-homologous end joining (NHEJ) is the main pathway to repair the DNA double-strand breaks 
(DSB) and integration of exogenous DNA in green alga Chlamydomonas reinhardtii. Mutagenic agents such as 
antibiotics, UV irradiation or alkylating agents induce DSB. In this work we created and selected mutants with 
disrupted gene participating in NHEJ pathway. Plasmid with selectable dominant marker was incorporated into 
the genome of alga by insertional mutagenesis with glass beads. The location of insert is determined by 
molecular analysis. Insert with flanking sequences was amplified by modified RESDA-PCR. Damaged gene was 
compared with Chlamydomonas reinahardtii database and its function was determined. 

 
 
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii; insertional mutagenesis; repair pathway; pHyg3; PCR 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Chlamydomonas reinhardtii je eukaryotická jednobunková zelená riasa. Ako 

modelový mikroorganizmus sa  využíva  na  štúdium  fotosyntézy,  opravných 

mechanizmov, pohybového aparátu, ale aj na biochemické štúdie [1]. 

Inzerčná mutagenéza je vhodná na indukciu reparačne deficitných mutantov. 

Transformácia jadrového genómu C. reinhardtii je jednoduchá a celkom efektívna metóda. 

Použitím špecifických dominantných  markerov  sa  transformácia  podstatne  zjednodušila. 

V roku 1990 bola vyvinutá metóda transformácie pomocou sklenených guľôčok. Bunky riasy, 

inzerčná kazeta so selekčným markerom a sklenené guľôčky sa zvortexujú pár sekúnd. 

Guľôčkami sa naruší bunková stena a exogénna DNA prejde dovnútra [2]. Túto metódu sme 

vo svojej práci použili aj my. Inzertovaná DNA obsahuje gén rezistencie na hygromycín B. 

Bunky s transformovanou DNA vyrastú na médiu s pridaným hygromycínom. 

Chlamydomonas reinhardtii, ako aj väčšina eukaryotov, využíva na začlenenie 

exogénnej DNA a opravu dvojvláknových zlomov spájanie nehomologických koncov 

(NHEJ). Homologická rekombinácia (HR) je využívaná s malou frekvenciou, a tak je aj 

cielená mutagenéza náročná [3]. Inzerčnou mutagenézou sa do genómu riasy vloží sekvencia 

na náhodné miesto [4]. V oblasti inzercie dochádza k prerušeniu génu a zvyčajne aj k delécii. 

Keďže hľadáme gén, ktorý je prerušený inzerciou a súčasne je zapojený do opravnej dráhy 

dvojvláknových  zlomov  (DSB),  transformované  bunky  C.  reinhardtii  sú  selektované  na 
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médiách s rôznymi mutagénmi vytvárajúcimi aj DSB: zeocín, bleocín, metylmetánsulfonát 

(MMS), UV žiarenie. Reparačne deficitné mutanty sa fenotypovo prejavia slabším rastom po 

pôsobení príslušného mutagénu. Ďalej nasleduje molekulárna analýza použitím Southern blot 

metódy a PCR okrajových oblastí inzercie. Southern blot nám ukáže počet inzertovaných 

hygromycínových kaziet. PCR metódou amplifikujeme okrajové oblasti inzertu a priľahlé 

časti genómu riasy (gén z opravnej dráhy NHEJ). Naším cieľom je nájsť funkciu 

homologických génov u iných organizmov porovnávaním s databázami. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Transformácia a selekcia: Na transformáciu sme použili kmeň CC277 cw15-2 mt+, 

ktorý má narušenú bunkovú stenu. Do sterilných mikroskúmaviek sme navážili 300 mg 

sklenených guľôčok, pridali sme 300 μl tekutého média s bunkami a 300 ng inzerčnej DNA 

(rezistencia na hygromycín). Zmes sme vortexovali 15 sekúnd. Suspenziu (podľa možností 

bez guľôčok) sme vysiali na pevnú TH pôdu. Bunky sme nechali kultivovať na svetle 1-2 

týždne. Inzertovaná časť plazmidu pHyg3 obsahuje gén aphVII, ktorý kóduje rezistenciu na 

hygromycín B. Ďalej, má inzerčná kazeta regulačné oblasti: intrón z génu rbcS2 a β2- 

tubulínový promótor. Tieto dve sekvencie zabezpečujú lepšiu stabilitu a účinnejšiu expresiu 

génu aphVII [5]. 

Transformanty, ktoré majú vloženú hygromycínovú kazetu, rastú na pôdach s pridaným 

hygromycínom B. Tie, ktoré inzert neobsahujú, na pôdach s hygromycínom nerastú. 

Testovanie   transformantov   citlivých   na   látky   spôsobujúce   DSB: Do jamiek 

vysterilizovaného replikátora sme pridali sterilnú vodu a rozsuspendovali vyselektované 

transformanty. Pečiatkou sme bunky preniesli na pripravené pevné pôdy s rôznymi 

koncentráciami mutagénov: zeocínom, bleocínom, MMS. Transformanty, ktoré boli testované 

voči UV žiareniu boli ožiarené na 7, 10, 13 sekúnd. Po ovplyvnení boli zabalené do alobalu 

na 24 h, aby nedochádzalo k fotoreaktivácii. Potom sa kultivovali na svetle jeden týždeň, 

rovnako ako predchádzajúce transformanty. 

Southern blot analýza: Princípom Southernovej hybridizácie je prenos DNA z gélu na 

membránu. DNA z transformantov sme najprv izolovali [6] a potom poštiepili vhodnými 

restrikčnými enzýmami (PstI a StuI). Do 40 μl štiepnej zmesi sme pridali 5-7 µg DNA, 6μl 

(10U/μl) enzýmu a 4 μl pufru. Objem sme doplnili vodou. Nasledovala elektroforéza na 1% 

agarózovom géli bez etídium bromidu pri 60V až po koniec gélu (6,9x10cm). Z gélu sme 

blotovali DNA na nylonovú membránu (Roche Diagnostics, 6,9x10cm) cez noc. Ďalej 

prebiehala  hybridizácia  s  próbou  značenou  digoxigenínom.  Próba  má  známu  sekvenciu 
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a hybridizuje iba  ku  komplementárnemu  fragmentu  na  membráne  -  v našom  prípade 

k hygromycínovému fragmentu. Hybridizácia so sondou prebiehala cez noc pri teplote 52°C. 

Na druhý deň sme membránu premývali a vizualizovali pomocou imunodetekcie s anti- 

digoxigenín-AP a kolorimetrickými substrátmi NBT/BCIP [7]. 

PCR analýza okrajových oblastí inzertu: Modifikovanú adaptorovú PCR sme použili 

na amplifikáciu okolitých oblastí inzercie. Pred PCR sme DNA poštiepili restrikčným 

enzýmom, ktorý neštiepi v hyg. kazete. K poštiepenej DNA sme priligovali vlásenkový 

adaptor HP2 (výsledky neuvádzam). Primery Petra_A a Petra_B sú odvodené od vlásenky. 

Petra_A priamo hybridizuje k vlásenke, primer Petra_B hybridizuje až po prvom kole 

amplifikácie primerom Petra_A. Zároveň sme používali aj primery NR a NF, ktoré sú 

odvodené od aphVII konštruktu. Tieto primery anelujú k okrajovým častiam inzertu (génu 

aphVII). Robili sme dve po sebe nasledujúce PCR reakcie. V prvej sme použili primery 

NR1/NF1, Petra_A/Petra_B.  Produkt  z prvej  PCR  sme  preniesli  do  druhej  PCR  reakcie 

a použili primery  NR2/NF2,  Petra_A/Petra_B.  Primery  s indexom  2  sú  mierne  posunuté 

k okrajom inzertu, čím získame špecifickejší a kratší fragment v druhej PCR (Obr. 5.). 

Výsledkom amplifikácie je predpokladaná sekvencia génu, ktorý bol porušený 

hygromycínovou inzerčnou kazetou. Fragment, ktorý sme po PCR získali bol odoslaný na 

sekvenáciu. 
 
 

Tab. 1. Zložky 1. PCR 
 

My Taq DNA polymeráza (5U/μl) 1μl 

5x reakčný pufor My Taq 4μl 

10μM Petra A/Petra B 1μl 

10μM NR1/NF1 1μl 

gDNA (100ng) 0,65μl; 2,5μl 

H2 O do 20μl 
 

Tab. 2. Zložky 2. PCR 
 

My Taq DNA polymeráza (5U/μl) 1μl 

5x reakčný pufor My Taq 4μl 

10μM Petra A/Petra B 1,5μl 

10μM NR2/NF2 1,5μl 

Produkt z 1. PCR 2,5μl 

H2 O do 20μl 
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Výsledky a diskusia 
 

Transformáciou jadrového genómu sklenenými guľôčkami sa nám do genómu riasy 

podarilo začleniť časť plazmidu pHyg3, ktorý nesie sekvenciu rezistencie na hygromycín B 

(Obr. 1.). 

 
 
 

Obr. 1. Kolónie rias tranformované plazmidom pHyg3. 
Na hygromycínovom médiu vyrástli len tie bunky, ktoré obsahovali gén rezistencie. 

 
 

Tieto kolónie sme ďalej testovali na látky spôsobujúce dvojvláknové zlomy: zeocín, 

bleocín, MMS a UV žiarenie. Bunky, ktoré vykazovali citlivosť na mutagénny, majú 

pravdepodobne porušený niektorý gén v opravnej dráhe (Obr. 2.). Otestovali sme približne 

300 transformantov a vybrali sme 25, ktorí mali slabší rast. 
 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Testovanie transformovaných rias voči mutagénom. 
Na obrázku A je fotka testovaných transformantov na zeocín s koncentráciou 500 ng/ml. Zakrúžkované sú 

kolónie, ktoré mali slabší rast, pretože nedokázali opraviť DSB. Fotka B je kontrola (pôda bez pridania 
mutagénov) – v prvom stĺpci sú netransformované bunky, ktoré na hyg. pôde nerastú, v ostatných 4 stĺpcoch sú 

rezistentné transformanty. 
 
 

Southernovou hybridizáciou sme určili počet inzertovaných hygromycínových kaziet 

(Obr. 3.). Inzerčné mutanty, ktoré mali viac ako jednu kazetu boli z ďalšej analýzy vylúčené. 

Vo väčšine prípadov došlo k inzercii iba jednej hyg. kazety. Genómová DNA vybraných 

inzerčných mutantov bola štiepená enzýmami PstI a StuI a po elektroforéze blotovaná na 
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nylonovú membránu. Hybridizáciou so značenou sondou sa nám podarilo určiť množstvo 
 

hyg. kaziet. 
 

1   2  3  4  5   6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Fotka membrány po Southern hybridizácii. 
Z hybridizovaných vzoriek boli vybrané inzerčné mutanty s číslami 1,2,5,6,8, 

pretože sa u nich nachádzala iba jedna inzerčná kazeta s génom aphVII. 
 
 

Pred samotnou PCR sme genómovú DNA poštiepili restrikčnými endonukleázami 

a priligovali vlásenku HP2 (výsledky neuvádzam). Od tejto vlásenky sú odvodené primery 

Petra_A/Petra_B. Od inzertu sú odvodené primery NR/NF. Polymerázovou reťazovou 

reakciou sme amplifikovali fragment v okolitých oblastiach inzercie. Špecifickými primermi 

Petra_A/Petra_B a NR/NF sa nám podarilo získať fragment s veľkosťou približne 900 bp 

(Obr. 4.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1375bp 

947bp 
831bp 

1. marker EcoRI/HindIII 
2. Stu1_Petra A NR1/NR2 
3. Stu1_Petra A NF1/NF2 
4. Stu1_Petra B NR1/NR2 
5. Stu1_ Petra B NF1/NF2 
6. Pst1_Petra A NR1/NR2 
7. Pst1_Perta A NF1/NF2 
8. Pst1_Petra B NR1/NR2 
9. Pst1_Petra B NF1/NF2 
10. NK, Petra A NR1/NR2 

 
 

Obr. 4. Výsledok gélovej elektroforézy metódou modifikovanej Resda PCR 2. 
Jeden inzerčný mutant štiepený enzýmom StuI alebo PstI a rôznymi kombináciami primerov. Červenými 

šípkami sú znázornené špecifické fragmenty. 
 
 
 

NF1 NF2 

 
 
 

Petra_A al. Petra_B 

 
 
 

NR2 NR1 

inzert  
 

Petra_A al. Petra_B 

 

Obr. 5. Schématické znázornenie identifikácie okrajových častí inzertu. 
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Špecifické fragmenty boli purifikované a odoslané na sekvenáciu. Na sekvenovanie 

sme použili primer NR2, pretože s týmto primerom sa amplifikoval špecifický fragment. 

Výsledok sekvenácie nebol veľmi uspokojivý, osekvenovaná bola nedostatočná časť 

fragmentu a nenašli sme gén, ktorý bol zapojený do opravnej dráhy (Obr. 6.). Navrhli sme 

preto nový primer, ktorý bol od predchádzajúceho posunutý bližšie ku kraju inzertu a umožnil 

by osekvenovať dlhšiu oblasť, ale ani po resekvenácii sme nedosiahli lepšie výsledky. 

Spôsobené to môže byť aj vysokým percentom GC párov v genóme riasy. 
 

ATTCTTGTGTCATGTTTGCGGGTTGTGACTGAAACGAAGAGGAAGAGGCGCCCCCTTAGCGGAGTG 
CGATCACAAGCTCGAGTGGCCTGTGTAGAAGTGGTAGTGATCTAGGTGTTTGAATATGGCTTTGGT 
AGCTCGCTATAATGTCTTTGCAATCGGGGGCCTGGCTATTTAAACAGCGCTCGCCCTGGAGCGGCA 
TCGGAGCGCCCATGCAGCCCCGAAGGAGCTTCGGGGGGTCGAAGCATCATCGGTGTTGCATGCAG 
CGCCGGGAAGCCGTCTCGCAGCCCGCCCTACCTTTTGCTGGAAGTGTCATANCGCAAGAAANATTG 
CTGTGATGTGTGTACACGTGGGGTACACGTGGGGTACNCGTGGGGTACACGTGGGGTACACGTGG 
GGTACACG 

β-tubulín, regulačná oblasť z hyg. kazety 
Chromozóm 3 – mRNA, Cre03.g168100.t1.2, bez funkcie 
Chromozóm 11 – mRNA Cre.g Cre11.g483000.t1.1, serín-treonín kináza 
Chromozóm 1 – mRNA Cre01.g03270.t1.2, glukokináza 

 

Obr. 6. Sekvencia vloženého inzertu a okolitých oblastí. 
 
Záver   

Na   základe   uvedených   výsledkov   môžeme   konštatovať,   že   došlo   k úspešnej 
 

transformácii C. reinhardtii plazmidom pHyg3. Southern blot analýzou sme overili počet 

hygromycínových kaziet a metódou PCR namnožili okrajové oblasti inzertu. Neuspokojivé 

výsledky sekvenácie sa snažíme vylepšiť navrhnutím nového primeru z konca inzerčnej 

kazety. 
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Abstract 

 
Detection of antibodies against mouse herpes virus in bat sera 
Nowadays, bats are very studied animals since they have been confirmed as a reservoir for many 

viruses. They represent a great danger to humans. Viruses detected in bats can cause severe viral infection in the 
human population often with fatal consequences (Ebola, SARS, etc.). Important research findings in bats are 
missing in connection with the family Herpesviridae. This family includes important human pathogens that are 
associated with cancer. Although the three subfamilies of herpes viruses have been detected in bats around the 
world, the biology is not yet well studied. MHV-68 is a lymphotropic virus attacking a particular lymphoid 
tissue  and  B  cells,  which  results  in  a  life-long  latency.  It  has  similar  properties  to  gammaherpesviruses 
significant in human and therefore in a weakened immune system, reactivation of the virus can occur with the 
development of various malignancies. Detection of mouse herpes virus MHV-68 would not only expand the 
knowledge about the ecology and epidemiology of the virus, but it could also help to clarify the biology of 
herpes viruses in bats. 

 
Keywords: Gamaherpesvirinae; MHV-68; bats; antibodies 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Netopiere  tvoria   druhý   najväčší   rad   cicavcov   a ich   počet   neustále   pribúda 

s poznávaním a opisovaním nových druhov. Rovnaký proces pribúdania nových druhov sa 

deje aj s najväčším radom, ktorým sú hlodavce [1]. Z hľadiska nákazy vírusovými infekciami 

predstavujú netopiere v súčasnej dobe značné nebezpečenstvo. Mnohé črty netopierov sú 

jedinečné a tým sa špecificky odlišujú od ostatných cicavcov. Najmä vďaka tejto špecifickej 

funkcii ich biológie môžu mať vzťah k vysokej prevalencii vírusov [2]. Vzhľadom na 

množstvo vírusov zaznamenaných v netopieroch [3] je prekvapivé, že je zaznamenaný len 

nízky úhyn netopierov spôsobený vírusovým ochorením. Hromadné hynutie netopierov druhu 

Miniopterus schreibersii bolo hlásené z jaskýň južného Francúzska, Španielska a Portugalska. 

Príčina úhynu bola nejasná, avšak z pľúc netopierov bol izolovaný herpesvírus [4]. 

Herpesvírusy podčeľadí Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae 
 

a Gammaherpesvirinae boli detegované u netopierov v Severnej Amerike, Južnej Amerike, 
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Európe,   Afrike   a Ázii.   Sú   príbuzensky  vzdialené  niektorým   ľudským   herpesvírusom 
 

a rovnako aj herpetickým vírusom niektorých primátov [5]. 
 

Myšací herpetický vírus – MHV-68 bol izolovaný z divo žijúcich hlodavcov na 

Slovensku v roku 1976 ako ich prirodzený patogén [6]. MHV-68 je kmeňom myšacieho 

herpesvírusu 4 (MuHV-4), ktorý patrí do rodu Rhadinovirus a podčeľade 

Gammaherpesvirinae. Na základe sekvencie genómu je kmeň MHV-68 podobný herpesvírusu 

Saimiri (HVS),  vírusu  asociovanému  s Kaposiho  sarkómom  (KSHV)  a vírusu  Epsteina 

a Barrovej (EBV). EBV a KSHV sú druhovo špecifické a preto poznáme len limitovaný počet 

in vitro a in vivo modelových systémov. MHV-68 je lymfotropný vírus, ktorý v podmienkach 

in vivo navodzuje produktívnu infekciu v epiteliálnych a fibroblastových bunkách a in vitro sa 

množí na bunkových líniách získaných z rôznych živočíšnych druhov vrátane človeka [7]. 

Používa sa ako významný model patogenézy pre štúdium ľudských gamaherpesvírusov [8]. 

Vzhľadom na to, že biológia netopierích herpesvírusov nie je zatiaľ dobre preskúmaná, sú 

dôležité ďalšie štúdie na objasnenie rôznych aspektov. 

Cieľom našej práce bolo skúmať netopiere ako ďalší potenciálny rezervoár myšacieho 

herpetického vírusu MHV-68. Na základe testovania krvných sér netopierov potvrdiť u nich 

prítomnosť protilátok proti MHV-68. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunková  línia  VERO  –  stabilizovaná  bunková  línia,  získaná  z  tkaniva obličky  opice 
 

Cercopithecus aethiops (mačiak zelený). 
 

MHV-68 – myšací herpetický vírus, prototypový kmeň, využívaný ako model pre štúdium 

patogenézy gamaherpesvírusov. Vírus bol izolovaný v roku 1976 z drobných myšovitých 

hlodavcov druhu Myodes glareolus (pôvodne Clethrionomys glareolus) [6]. 

Krvné séra netopierov – krv z troch druhov netopierov (Obr.1) bola odobratá študentkou FPV 

UKF v Nitre - Dominikou Csepányiovou a bola nám poskytnutá v spolupráci s doc. RNDr. 

Petrom Kabátom CSc. Po tom, čo sa krv zrazila, oddelili sme sérum, ktoré sme inaktivovali 

pri 56°C počas 30 minút, na odstránenie termolabilných inhibítorov. Z celkového počtu 18 

vzoriek krvi (Tab. 1) sme získali dostatočné množstvo séra len z piatich, ktoré sme použili na 

testovanie prítomnosti protilátok proti MHV-68. 

Vírus neutralizačný test (VNT) – použili sme v modifikácii dvojnásobného riedenia séra 

s pridaním konštantného množstva vírusu. Zmes vírus-sérum sme nechali inkubovať 30 minút 

pri teplote 37°C. Po naviazaní protilátok, sme testovali aktivitu reziduálneho vírusu na 

bunkách vyrastených v mikrotitračných platničkách. 
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Obr. 1 Druhy netopierov, z ktorých sa uskutočnil odber krvi. Krv bola odobratá z troch druhov netopierov: 
A - Myotis myotis (netopier obyčajný), B - Myotis blythii (netopier ostrouchý) a C - Barbastella Barbastellus 

(uchaňa čierna). Obrázky prevzaté z [9]. 
 
 

Tab. 1 Prehľad vzoriek z netopierov. 
 

Poradové 
číslo 

Dátum 
odberu 

 

Druh netopiera Pohlavie 
netopiera 

 

Lokalita odberu Vek 
netopiera 

 

1 
 

13.09.2016 
 

Myotis myotis 
 

samček Martincová dolina, 
NP Muránska Planina 

 

juvenil 
 

2 
 

13.09.2016 
 

Myotis myotis 
 

samička Martincová dolina, 
NP Muránska Planina 

 

juvenil 
 

3 
 

14.09.2016 
 

Barbastella barbastellus 
 

samček Jaskyňa Bobačka, 
Muránska Huta 

 

adult 
 

4 
 

14.09.2016 
 

Barbastella barbastellus 
 

samička Jaskyňa Bobačka, 
Muránska Huta 

 

adult 

5 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 
6 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 

7 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 juvenil 

8 16.09.2016 Myotis blythii samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

9 16.09.2016 Myotis myotis samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

10 16.09.2016 Myotis blythii samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

11 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 

12 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 

13 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 

14 16.09.2016 Myotis blythii samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

15 16.09.2016 Myotis blythii samička Jaskyňa Martincová č.25 adult 

16 16.09.2016 Myotis myotis samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

17 16.09.2016 Myotis myotis samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 

18 16.09.2016 Myotis blythii samček Jaskyňa Martincová č.25 adult 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Pomocou vírus neutralizačného testu sme zisťovali, či sú vo vzorkách sér netopierov 

prítomné protilátky  proti  vírusu  MHV-68.  Princíp  VNT  sa  zakladá  na  väzbe  antigénu 

s protilátkou, preto po pridaní špecifického imúnneho séra k príslušnému vírusu sa vírus stane 

neinfekčným a nevznikne CPE. V práci sme vyšetrili sérum získané z piatich vzoriek krvi. 

Vzhľadom na to, že množstvo krvi odobraté netopierom nebolo veľké, získali sme len malé 
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množstvá séra. Z tohto dôvodu sme použili modifikáciu VNT, kedy sme použili 4x v 2% FBS 

DMEM médiu nariedené vyšetrované sérum s konštantným množstvom vírusu. Na vyrastené 

bunky sme pridávali zmes séra a vírusu MHV-68 v pomere 1:1. Vírus MHV-68 bol nariedený 

tak, aby sme ku každému riedeniu séra pridali rovnaký objem vírusu, ktorý obsahuje 100 

alebo 1000 infekčných jednotiek. Na kontrolu sme použili retitráciu vírusu, v ktorej sme 

sledovali CPE každých 24 hodín. Titer protilátok sme odčítali v čase, keď bol v retitrácii 

rozmnožený vírus v tom riedení, ktoré sme použili do pokusu. Titer vírus neutralizačných 

protilátok sme stanovili ako najvyššie riedenie séra, ktoré ešte neutralizovalo vírusovú 

aktivitu. 

Po odčítaní výsledkov sme zistili, že k zábrane tvorby CPE došlo pri vzorkách sér č. 4, 

5, 6 a 12 (Tab. 2). Vo vzorke č. 10 sme pozorovali náznaky CPE aj pri najnižšom riedení. 

Nemohli sme ho považovať za pozitívne, pretože neobsahuje dostatok protilátok proti MHV- 

68. Z 18 vzoriek krvi sme získali sérum z piatich, z ktorých štyri obsahovali protilátky proti 

MHV-68, čo predstavuje 80%. 
 
 

Tab. 2 Vyhodnotenie vírus neutralizačného testu. 
 

Riedenie séra Vzorka č. 5 Vzorka č. 12 Vzorka č. 10 Vzorka č. 6 Vzorka č. 4 

1:4 - - -/+ - - 
1:8 - - -/+ - - 

1:16 - + + + + 
 

1:32 + + + + + 

1:64 + + + + + 

1:128 + + + + + 

1:256 + + + + + 

1:512 + + + + + 

+ = prítomný CPE; - = neprítomný CPE (zábrana CPE v dôsledku prítomnosti protilátok) 
 
 

Záver   
Vo vyšetrovaných vzorkách sér z krvi netopierov sme potvrdili prítomnosť protilátok 

 

proti MHV-68 vo vzorkách sér č. 4, 5, 6 a 12. Protilátky sme detegovali v nízkom titri, ktorý 

sa pohyboval v rozmedzí od 8 do 16. Z našich predbežných výsledkov vyplýva, že netopiere 

predstavujú ďalší živočíšny druh, ktorý má význam v ekológii myšacieho herpetického 

vírusu, ktorého prirodzeným rezervoárom sú drobné myšovité hlodavce, z ktorých sa môže 

preniesť aj na iné živočíšne druhy obývajúce spoločný biotop. Vzhľadom na problém pri 
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získavaní dostatočného množstva krvi z chránených druhov živočíchov, plánujeme 
 

v budúcnosti pri analýze vzoriek netopierov používať metódy molekulárnej biológie. 
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Abstract 

 

The incidence of  murine gammaherpesvirus 68  (MHV-68)  in  wild  Dermacentor reticulatus ticks 
collected in Slovakia 

Murid herpesvirus 4 strain 68 (MuHV-4; MHV-68) is recognized as a natural pathogen of small wild 
rodents including mice. It has not yet been not fully explained how this virus spreads in nature. The most recent 
molecular studies have indicated that ticks could play a role in transmission of virus from infected to uninfected 
mice. The aim of this study was by molecular method (nested PCR) to evaluate the incidence of MuHV-4 in 
a total of 48 D. reticulatus adults collected from the vegetation in Vojka nad Dunajom in the year 2012. In ticks 
identified as MuHV-4 positive, infectious dose virus (IDV) was determined by quantitative PCR method. We 
have found that IDV in ticks varies from 2.2x104 – 8.6x106 copies of viral genome. The finding support the idea 
that ticks which regularly feed on mice living in the same biotope could be infected with murine herpesvirus 
from their hosts. 

 
 
Keywords: Dermacentor reticulatus; incidence; MHV-68; nested PCR; real time PCR 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Myší herpetický vírus, kmeň MHV-68 (MuHV-4; MHV-68) zaradený do rodu 

Rhadinovirus a podčeľade Gammaherpesvirinae (ICTV, 1999) bol prvýkrát izolovaný v roku 

1976 pracovníkmi katedry všeobecnej a aplikovanej virológie PriF UK spolu s pracovníkmi 

Virologického ústavu SAV z malých hlodavcov druhu Hrdziak hôrny (Clethrionomys 

glareolus, dnes Myodes glareolus), z ktorého boli tiež neskôr izolované ďalšie dva príbuzné 

myšie herpesvírusy MHV-60 a MHV-72. Z hlodavca Ryšavka zlatohrdlá (Apodemus 

flavicollis) boli izolované na území Slovenska ďalšie myšie herpesvírusy MHV-76, MHV-78, 

MHV-4556 a MHV-5685 a z územia Čiech jeden MHV-Šumava [1,2]. U približne 20,7% 

voľne žijúcich hlodavcov boli v krvi detekované neutralizačné protilátky proti MHV-68. 

Protilátky boli tiež identifikované u danielov (Dama Dama), diviakov (Sus scrofa), jeleňov 

(Cervus elaphus), oviec a líšok žijúcich v rovnakom biotope. Navyše, neutralizačné protilátky 

boli nájdené aj u ľudí, vrátane laboratórneho personálu, lesných robotníkov a lovcov. 

Prenášaný je predovšetkým intranazálne a prostredníctvom telesných tekutín, ako sú sliny, 
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moč, slzy a materské mlieko [3]. Vznikla hypotéza, že krv sajúce kliešte môžu prenášať vírus 

z infikovaných na neinfikovaných zvieracích hostiteľov. Celkom 1,8% z nedospelých štádií 

kliešťov druhu Ixodes ricinus (nymfy a larvy) prisatých na Lacerta viridis (Jašterica zelená) 

boli molekulárnymi metódami identifikované ako vírus-pozitívne [4]. Pri preskúmaní 

slinných žliaz, čriev a vaječníkov kliešťov druhu D. reticulatus vo všetkých orgánoch bol 

identifikovaný živý MHV-68, ktorý bol schopný sa replikovať v cicavčích bunkách, (s 

využitím metód explantácie/ko-kultivácie), čo naznačuje, že tento vírus by mohol byť 

arbovírusom [3]. V najnovšej práci bol MHV-68 identifikovaný aj u kliešťov Haemaphysalis 

concinna odchytených na území Slovenska [5]. 

Po primárnej infekcii v pľúcnych epiteliálnych bunkách vírus infikuje dendritické 
bunky, makrofágy a B bunky v mediastinálnych lymfatických uzlinách. Enormná proliferácia 
latentných B buniek sa objaví počas lymfadenopatie a splenomegálie v slezine, čo je 

kontrolované CD4+ T bunkami. S väčším nárastom počtu lymfocytov začnú neskôr 

dominovať V β4+ CD8+ T bunky. Táto fáza infekcie je podobná infekčnej mononukleóze 
spôsobenej   EBV.   V priebehu   perzistentnej   infekcie   sa   cca   u   10%   myší   vyvinie 

lymfoproliferatívne ochorenie charakterizované ako lymfóm B bunkového pôvodu [6]. 
 

Cieľom práce bolo zistiť prítomnosť MHV-68 u divých kliešťov D. reticulatus 

žijúcich na území Slovenska. Pomocou molekulárnych a virologických metód identifikovať 

výskyt myšieho gamaherpesvírusu v študijnej skupine 48 dospelých kliešťov odchytených 

v lokalite Vojka nad Dunajom a stanoviť množstvo vírusu v kliešťoch. Výsledky by mohli 

rozšíriť poznatky o tom, či by mohli kliešťe cicajúce na rôznych druhoch cicavcov, vrátane 

prirodzených hostiteľov tohto vírusu - myšovitých hlodavcov, mohli slúžiť ako vektor 

prenosu MHV-68 medzi hostiteľmi a mohli tak mať určitú úlohu v šírení MHV-68 v prírode. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Miesto štúdie a kliešte: Testovali sme 48 dospelých ♂ voľne žijúcich kliešťov D. 

reticulatus odchytených z oblasti Vojka nad Dunajom na západnom Slovensku (47º 58´ 35´´ 

N, 17º 22´50´´ E) na jar v roku 2012. 

Izolácia DNA: DNA z kliešťov sme izolovali metódou podľa Rijpkema a spol. [7]. 

Množstvo DNA vo vzorkách sme stanovili meraním na spektrofotometri (Eppendorf, 

Biophotometer Plus). 

Nestovaná PCR špecifická pre ORF 50: Všetky vzorky sme analyzovali nestovanou 

PCR špecifickou pre ORF 50 MuHV-4. Amplifikáciou v 1. PCR s vonkajšími primermi F1 a 

R1 vzniká produkt o veľkosti 586 bp, v nestovanej PCR s vnútornými primermi F2 a R2 
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produkt o veľkosti 382 bp. PCR reakcia obsahovala 250 ng DNA izolovanej z kliešťa. Ako 

templát pre nestovanú PCR sme použili 1 µl z prvej PCR. Amplifikácia v oboch PCR 

prebiehala za podmienok publikovaných Weckom a spol. [8]. PCR sme vizualizovali 

elektroforézou v 1,5 % agarózovom géli s farbičkou Good View (SBS Genetech). 

Real time PCR: Spolu u 38 kliešťov pozitívnych na vírus sme stanovili počet kópií 

vírusových genómov  pomocou  real-time PCR špecifickej pre ORF65 pomocou primerov 

a podmienok popísaných v publikácii Guo a spol.[9] a kitu Maxima® SYBR Green PCR 

(Lambda Life). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V skupine 48 dospelých ♂ kliešťov D. reticulatus zozbieraných na západnom 

Slovensku v lokalite Vojka nad Dunajom sme identifikovali 38 kliešťov (79,2%) pozitívnych 

na prítomnosť MHV-68 (Obr. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Identifikácia MHV-68 v 12 dospelých ♂ voľne žijúcich kliešťov D. reticulatus odchytených na jar 
v roku 2012 pomocou nestovanej PCR špecifickej pre ORF 50 

Dráhy 1-12: Kliešte D. reticulatus č. 16-23, 5-7, 15 ♂ ; PK1: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola 1. PCR); 
NK1: nestovaná PCR bez templátu (H2 O) (negatívna kontrola nestovanej PCR); L: 100 bp Plus DNA Ladder 

(Thermo Scientific); PK2: MHV-68 BAC DNA (pozitívna kontrola nestovanej PCR); NK2: PCR bez templátu 
(H2 O) s nestovanými primermi (negatívna kontrola PCR) 

 
 

 
 
 

Obr. 2. Popis je uvedený v texte 
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V druhej časti práce sme metódou qPCR založenej na SYBRGreen fluorescencii 

stanovili počet kópií vírusových genómov u 38 kliešťov, ktoré sme identifikovali ako vírus 

pozitívne. Na Obr. 2 je kalibračná krivka qPCR, ktorú sme stanovili pomocou súboru vzoriek 

obsahujúceho limitujúco riedené množstvo rekombinantného plazmidu s naklonovovaným 

génom ORF65 slúžiaceho ako štandard. Bod Ct (prahový cyklus), v ktorom bola prvotná 

intenzita fluorescencie detekovateľná oproti pozadiu sme vyhodnotili ako zodpovedajúci 

počiatočnému počtu kópií vírusového genómu vo vzorke. Tento bod umožňuje stanovenie 

absolútneho množstva DNA vo vzorke porovnaním s hodnotami sériovo nariedených 

štandardných vzoriek (v našom prípade rekombinantný plazmid s naklonovovaným génom 

ORF65) so známymi koncentráciami v kalibračnej krivke (angl. standard curve). 
 
 

 
 

Obr. 3. Popis je uvedený v texte 
 
 
 

Špecificitu reakcie sme overili pomocou krivky topenia (angl. melting curve) a hodnôt 

teploty topenia (Tm). Využíva sa tu poznatok, že rôzne PCR produkty majú rôzne teploty 

topenia, čo sa potom prejaví na intenzite fluorescencie zaznamenanej v krivke topenia. Ako 

vidno na Obr. 3, krivka topenia v qPCR špecifickej pre ORF65 mala iba jeden vrchol, reakcia 
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teda  bola  špecifická.  V krivke  sme  nezistili  dva  a  viac  vrcholov,  ktoré  by  znamenali 
 

prítomnosť nešpecifických  produktov reakcie, ktoré majú obvykle nižšiu teplotu topenia. 
 

Výsledky analýzy ukázali, že počet kópii vírusovej DNA u kliešťov bol najmenej 
 

0,22.105 a najviac 86,24.105 kópií genómu (Tab. 1). 
 

V práci sme dokázali prítomnosť vírusu MHV-68 u dospelých ♂ kliešťov druhu D. 

reticulatus voľne žijúcich na území Slovenska. Výskyt vírusu v testovaných kliešťoch bol 

celkovo nečakane vysoký až 79,2 %. Očakávali sme u samcov menšiu prevalenciu výskytu 

tohto vírusu, pretože v literatúre sa uvádzajú častejšie pozitívne samice kliešťov, ktoré najmä 

po oplodnení častejšie a viac cicajú na rôznych hostiteľoch, čím sa relatívne zvyšuje 

pravdepodobnosť prenosu vírusovej infekcie z hostiteľa na kliešťa. Incidencia tohto vírusu sa 

udáva tiež ako výrazne vyššia na jar, s čím koreluje aj náš výsledok. Potvrdili sme, že 

infekčná  nálož  MHV-68 dospelých  samcov  D.  reticulatus  sa  pohybuje  v rozmedzí  od 

0,22x105 až po 8,624x106 kópií genómu. 
 
 
 

Tab. 1 Kvantifikácia MHV 68 pomocou q-PCR v dospelých kliešťoch D. reticulatus odchytených 
v lokalite Vojka nad Dunajom na jar v roku 2012. 

 
 
 

Číslo 
kliešťa 

 
Počet kópií x 
105 genómu 

MHV-68 

 
 

Číslo 
kliešťa 

 
Počet kópií x 
105 genómu 

MHV-68 

 
 

Číslo 
kliešťa 

 
Počet kópií x 
105 genómu 

MHV-68 

2 0,42 24 2,68 37 5,81 
3 0,49 25 3,39 38 4,08 
4 0,35 26 1,15 39 2,61 
7 0,57 27 86,24 40 2,11 
12 0,59 28 0,41 41 2,53 
15 1,29 29 0,31 42 2,39 
16 0,52 30 0,44 43 1,93 
18 0,45 31 0,29 44 2,18 
19 0,49 32 1,09 45 1,82 
20 0,22 33 1,16 46 1,16 
21 0,36 34 0,81 47 2,51 
22 0,73 35 0,92 48 1,93 
23 0,63 36 0,43   

Poznámka: vzorky v qPCR boli robené v triplikátoch 
 
 

Je potrebné povedať, že množstvo 8x106 kópií genómu vírusu bolo výnimočné, takú 
veľkú infekčnú nálož sme zistili len u jedného kliešťa. Naopak, častejšie kliešte obsahovali 

104-105 kópií genómu vírusu. 
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Záver   
Naše výsledky podporujú hypotézu, že aj kliešte druhu D. reticulatus by mohli slúžiť 

 

ako vektor pri prenose MHV-68 medzi hostiteľmi a mohli by tak mať určitú úlohu v šírení 

MHV-68 v prírode. 
 
 
Poďakovanie 

 

Táto  práca  bola  podporovaná  z prostriedkov  grantov  VEGA  2/0087/17  a  APVV- 

0621/12. 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Blaškovič D., Stančeková M., Svobodová J., et al. (1980) Acta Virol. 24, p. 468 

[2] Kožuch O., Reichel M., Leššo J. et al. (1993) Acta Virologica. 37(1), p. 101 

[3] Kúdelová M., Belvončíková P.,Vrbová M. et al. (2015) Microb Ecol. DOI 

10.1007/s00248-015-0622-7 

[4] Ficová M., Betáková T., Pančík P., et al. (2011) Microb. Ecol. 62, p.862 
 

[5] Vrbová M., Belvončíková P., Kovaľová A. et al. (2016) Acta Virol. 60, p. 426 
 

[6] Nash A. A., Dutia B. M., Stewart J. P., et al. (2001) Phil. Trans. R. Soc. Lond. B. 356, p. 
 

569 
 

[7] Rijpkema S. G. T., Herbes R. G., Verbeek-de Kruif N., et al. (1996) Epidemiol. Infect. 
 

117, p. 563 
 

[8] Weck K. E., Kim S. S., Virgin IV H. W., et al. (1999). J. Virol. 73, p. 4651 

[9] Guo H, Wang L, Peng L, et al. (2009) J. Virol. 83, p. 10582 

274 



Vplyv mikrovlnného zahrievania na biologickú aktivitu medov 
 

Valéria Juricová1, Marcela Bučeková2, Juraj Majtán2
 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 

biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava, Slovenská republika; 
valeria.juricova@gmail.com 

2Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, 845 51, 
Bratislava 

 
 
 
Abstract 

 

Influence of microwave heating on biological activity of honeys 
In this study we examined the effects of microwave heating on overall antibacterial activity against 

Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa, also focusing on major bee-derived antibacterial 
components - defensin-1, the glucose oxidase (GOX) and hydrogen peroxide (H2 O2 ). Antibacterial activity 
against S. aureus was abolished in in samples with temperature above 85 °C. A significant (P<0.05) decrease 
was observed in both GOX activity and H2 O2 in samples with temperature over 55 °C. A significant decrease in 
the defensin-1 content was also demonstrated in honey samples associated with the temperature over 75 °C. We 
concluded that the MW heating is not suitable for honey processing due to loss of biological activity. 

 
 
Keywords: honey; microwave heating; antibacterial activity; defensin-1; hydrogen peroxide 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Med je veľmi bohatou zmesou najrôznejších látok, ktoré z neho robia vysoko 

energetickú potravinu s priaznivými účinkami na ľudské zdravie. Táto prírodná látka 

produkovaná včelami vykazuje širokú škálu biologických aktivít, ako napríklad antioxidačné, 

antibakteriálne, protizápalové, antimykotické, či imunomodulačné účinky.  Za 

antimikrobiálne vlastnosti zodpovedá pestré zloženie medu, t.j. vysoký obsah cukrov, nízke 

pH, tvorba peroxidu vodíka (H2O2) prostredníctvom pôsobenia enzýmu glukózooxidáza 

(GOX), prítomnosť včelieho antimikrobiálneho peptidu defenzínu-1 a podľa druhu medu aj 

látky botanického pôvodu. 

Podľa pomeru fruktózy a glukózy, obsahu vody a jej aktivity, obsahu dextrínov, ale aj 

od doby a teploty skladovania dochádza v mede k tzv. kryštalizácii [1]. Napriek tomu, že 

kryštalizácia je prirodzenou vlastnosťou medov, u spotrebiteľa predstavuje nechcený jav. 

Keďže kryštalický med je takmer nepredajný (výnimku tvoria pastové medy), predajcovia 

med opracúvajú, najčastejšie tepelne, za účelom oddialenia kryštalizácie alebo stekutenia už 

skryštalizovaného medu. Spracovanie medu je nutné vykonávať tak, aby sme tento produkt 

nepripravili o jeho cenné biologické vlastnosti. Novým trendom stekuťovania medov je 

používanie mikrovlnného zahrievania. Zahraničné štúdie naznačujú, že medy, ktoré boli 

zahriate v mikrovlnnej rúre, neprekračujú povolené limity vzťahujúce sa na kvalitu medov [2, 
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3,  4].  To,  či  bol  med  stekutený  v mikrovlnnej  rúre  alebo  nie,  nie  je  podľa  súčasných 
 

štandardov v Potravinovom kódexe, SR určujúcich kvalitu medov možné odhaliť. 
 

Cieľom práce bolo otestovať antibakteriálnu aktivitu a zmerať jednotlivé zložky, ktoré 

sa podieľajú na antibakteriálnej aktivite medov (H2O2, aktivitu GOX, množstvo defenzínu-1) 

vo vzorkách, ktoré boli zahriate v mikrovlnnej rúre. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V našej štúdii boli použité tri pastové repkové medy od včelárov zo západného 

Slovenska (Bratislava, Senica, Malacky), ktoré sme podrobili rôznym mikrovlnným 

podmienkam podľa tabuľky 1 a hneď po opracovaní sme v každej vzorke zmerali teplotu. 

Antibakteriálnu aktivitu vzoriek sme analyzovali stanovením minimálnej inhibičnej 

koncentrácie (MIC) voči klinickým izolátom Staphylococcus aureusCCM4223 a 

Pseudomonas aeruginosa CCM1960. Pripravili sme rôzne koncentrácie vzoriek medov zo 

zásobného 50% (w/v) roztoku, riedeného v Mueller-Hinton broth (MHB) médiu. Vzorky 

medov boli pripravené v sterilnom prostredí a následne filtrované cez filtre Millex 

0,22µm.Nočná kultúra bola rozsuspendovaná v PBS pufri pH 7,2, riedená v MHB médiu až 

kým  sme  nedosiahli  finálnu  koncentráciu  106KTJ/ml.  Do  96-jamkovej  platničky  sme 
 

napipetovali 10µl bakteriálnej suspenzie a  90µl vzorky alebo sterilného média. Vzorky boli 

inkubované 18 hodín pri 37°C. MIC bola stanovená meraním optickej hustoty pri 490 nm. 

Aktivita GOX bola v mede stanovená pomocou kitu na stanovenie aktivity GOX, 

Glucose oxidase assay kit (Megazyme International Ireland Ltd., Bray, Ireland), založeného 

na katalýze oxidácie β-D-glukózy na D-glukono-δ-laktón za súčasného uvoľňovania H2O2. 

Uvoľnený H2O2 reaguje s p-hydroxybenzoovou kyselinou a 4-aminoantipyrínom za vzniku 

farebného komplexu chinónimínu, ktorý má absorbanciu pri vlnovej dĺžke 510 nm. 

Enzýmová aktivita bola stanovená v 20% (w/v) roztoku medu v 96-jakmkovej platničke 

podľa pokynov výrobcu. 

Koncentrácia H2O2 bola stanovená v 40% roztokoch medov pomocou 

fluorometrického peroxidového kitu (Cell Biolabs Inc, CA, USA). Fluorescencia výsledného 

produktu, rezorufínu, bola meraná pri excitačnej vlnovej dĺžke 530nm. 

Včelí peptid defenzín-1 bol kvantifikovaný nepriamym kompetitívnym ELISA testom 

s použitím králičej polyklonálnej protilátky voči syntetickému peptidu zodpovedajúcemu C 

koncu včelieho defenzinu-1 (CRKTSFKDLWDKRFG)[5]. Pripravili sme riedenia vzoriek 

o koncentrácii 10, 5 a 2,5% zo zásobného 50% (w/w) roztoku medov. Celkové množstvo 

proteínov vo vzorkách medu bolo stanovené pomocov Quick StartTM  Bradford protein testu 
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(Bio-Rad, CA, USA). Zmerané množstvo defenzínu-1 sme určili ako percento z celkových 

proteínov. 

Získané   dáta    sme    vyhodnotili    štatistickou    analýzou    rozptylu    (ANOVA) 

a viacnásobného porovnania (Tukey). Dáta sú uvedené ako priemerné hodnoty so strednou 

chybou priemeru (SEM). Dáta s P hodnotou nižšou ako 0,05 boli vyhodnotené za štatisticky 

významné. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Úplné stekutenie medov nastalo vo vzorkách, ktoré sme zahrievali pri 800 a 400 W 

v čase 50 a 30 s. V týchto vzorkách vystúpila teplota najvyššie, a to do hodnôt 95,5± 1,6 a 

88,2± 2,5°C (Tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Nastavenie výkonu a času, počas ktorého boli vzorky zahrievané. Výsledné teploty vzoriek 
medov po zahrievaní sú uvedené so strednou chybou priemeru (SEM). 

 
 

Výkon (Watt) 
 

Čas (s) Priemerná teplota (°C) 
± SEM 

0 - 24 ± 0 
 

80 
60 44,2 ± 3,5 
120 65,3 ± 7,5 
180 79,4 ± 10,7 

 
400 

10 43,2 ± 0,8 
30 57,2 ± 4,6 
50 95,5 ± 1,6 * 

800 10 42,8 ± 1,5 
30 88,2 ± 2,5 * 

* vzorky, v ktorých došlo k úplnému stekuteniu medu 
 
 

Významný pokles (P<0,001) antibakteriálnej aktivity nastal voči S. Aureus vo 

vzorkách zahrievaných pri 800 a 400W počas 30 a 50s, v ktorých vystúpila teplota nad 85 °C 

(Obr. 1). 

Priemerná hodnota aktivity GOX v neopracovaných vzorkách medu bola 22,4 ± 2,9 

mU/ml. Vo vzorkách, kde teplota vystúpila nad 55 °C došlo k signifikantnému poklesu 

(P<0,01) aktivity GOX (Obr. 2). Vo vzorkách, ktorých teplota bola nad 75 °C, došlo k úplnej 

strate aktivity. V porovnaní so zahrievaním sálavým teplom, signifikantný pokles (P<0,01) 

aktivity nastal pri 55 °C až po 8h (dáta neuvedené). 
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Obr. 1. Stanovenie antibakteriálnej aktivity vzoriek medov voči P. aeruginosa a S. aureus pomocou 
minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC). Vzorky zahrievané v mikrovlnnej rúre pri uvedenom výkone (800, 
400 a 80 W) a rôznom čase (0-180 s). Vzorka v čase 0 s predstavuje neopracovaný med, tak, ako bol dodaný zo 

včelnice. (**P<0,01 ***P<0,001). 
 
 

 
 

Obr. 2. Efekt konvenčného a mikrovlnného na aktivitu glukózooxidázy. Vzorka v čase 0 s predstavuje 
surový neopracovaný med, tak , ako bol dodaný zo včelnice. (*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001). 

 
 

 
 

Obr. 3. Stanovanie koncentrácie peroxidu vodíka v porovnaní s teplotou. Vzorka v čase 0 s predstavuje 
surový neopracovaný med, tak , ako bol dodaný zo včelnice. (***P<0.001). 
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Priemerné množstvo H2O2v neopracovaných vzorkách bolo 105,3 μM. Zahrievanie 

mikrovlnným žiarením spôsobilo, že vo vzorkách vystavených 800W počas 10s bola 

koncentrácia H2O2113,7 ± 12,1 μMa pri 80W po dobu 60 s 111,8 ± 7,03μM.Významný 

pokles (P<0,001)produkcie H2O2bol zistený vo vzorkách zahrievaných pri 800W počas 30s, 

400W počas 30 s a 50 s a pri 80W počas 120s a 180s, v ktorých teplota vystúpila nad 

spomínaných 55 °C (Obr. 3). Na porovnanie so sálavým teplo a pomalým zahrievaním, 

signifikantný pokles (P<0,05) nastal až po 48h zahrievania na 55 °C (dáta neuvedené). 

Priemerné množstvo  defenzínu-1  v  neopracovaných  vzorkách  bolo0,26±  0,04% 

v prepočte na celkové proteíny v mede. Štatisticky významný pokles (P<0,001) defenzínu-1 

bol zmeraný vo vzorkách vystavených výkonu 800 W, 400 W, 80 W pri časoch 30 s, 50 s a 

180 s (Obr. 4). Hodnoty predstavovali 0,022, 0,027, 0,019% celkových proteínov, v danom 

poradí. 
 
 

 
 

Obr. 4. Stanovenie množstva defenzínu-1 v porovnaní s nameranou teplotou vo vzorkách po zahriatí v 
mikrovlnnej rúre. Vzorka v čase 0 s predstavuje surový neopracovaný med, tak , ako bol dodaný zo včelnice. 

(*P<0.001). 
 
 

Stanovovanie kvality medu je možné uskutočniť na základe rôznych prvkov 

nachádzajúcich sa v mede. K identifikácii falšovania medu sa používa rad metód: NMT 

spektroskopia, izotopová analýza či chromatografické metódy pre stanovenie hlavných 

sacharidov v mede[6]. Súčasné metódy určujúce kvalitu medov zohľadňujú najmä chemicko- 

fyzikálne vlastnosti. Medzi významné a najčastejšie využívané patrí stanovovanie sacharózy, 

invertázy, vody a hydroxymetylfurfuralu (HMF). 

Na základe štúdií, ktoré sa zaoberali mikrovlnným žiarením v súvislosti s tvorbou 

HMF,  aktivitou  diastázy  (DN)  a antioxidačnými  vlastnosťami  [2,  3,  4],  zahrievanie  v 

279 



mikrovlnnej rúre nepovažujú za závadné z hľadiska obsahu HMF[3], a tiež hovoria, že 

množstvo HMF nie je jednoznačným ukazovateľom prehrievania medov. Aktivita diastázy 

poklesla pod povolený limit pri 800 W a 45 s [7]. Zároveň sa však diastázová aktivita 

nepreukázala ako spoľahlivý parameter pri stanovovaní neprimeraného tepelného opracovania 

medov [8]. Naše  výsledky  hovoria  a dokazujú,  že  pri  mikrovlnnom  zahrievaní  dochádza 

k významnému poklesu antibakteriálnej aktivity a strate látok zodpovedných za 

antibakteriálnu aktivitu. Na porovnanie, pri konvenčnom zahrievaní na 55°C nastalo 

požadované stekutenie vzoriek už po 2 h, a zároveň si všetky vzorky zachovali antibakteriálnu 

aktivitu, ktorá zostala až po dobu zahrievania 48 h. 
 
 

Záver   
V štúdii sme dokázali, že pri zahrievaní v mikrovlnnej rúre dochádza k výraznej strate 

 

antibakteriálnej aktivity. Dôvodom je prudký, nekontrolovateľný a nerovnomerný nárast 

teplôt v mede v krátkom čase. Pokles antibakteriálnej aktivity bol spôsobený poklesom 

peroxidu vodíka, vplyvom inaktivácie glukózooxidázy a poklesom antimikrobiálneho peptidu, 

defenzínu-1. Pri mede je dôležité, aby sa s ním zaobchádzalo tak, aby si zachoval svoje 

unikátne vlastnosti. Z tohto dôvodu neodporúčame med stekuťovať v mikrovlnnej rúre. 
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Abstract 

Protective effect of galactoglucomannan oligosaccharides on plant growth in contaminated environment 
Galactoglucomannan  oligosacharides  (GGMOs)  are  one  type  of biologically active  molecules  – 

oligosacharins – involved in regulation of plant growth and development. They accomplish an important role in 
elongation growth, morphogenic and regeneration processes, as well as in defence reactions. However, the 
participation of GGMOs in monocot plants growth under cadmium stress has not been studied yet. The aim of 
this study was to determine the effect of GGMOs in various concentrations (10-10 to 10-6 M) on shoot and 
primary root elongation, on induction and elongation of lateral roots as well as on fresh and dry mass in the 
presence of 5 × 10-5 M Cd cations. After 7 days of cultivation it was ascertained that GGMOs stimulated shoot 
and primary root elongation, induction and elongation of lateral roots as well as fresh and dry mass of shoot and 
root compared to cadmium treatment. GGMOs were most effective in 10-7 M concentration. Results obtained 
will be the basis for our further studies aimed on the GGMOs effect in monocots under abiotic stress on 
structural and metabolic level. 

 
 
 
Keywords: biomass production; cadmium; oligosacharides; primary and lateral roots; shoot 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kadmium patrí  medzi  neesenciálne  prvky  a spôsobuje  narušenie  fyziologických 

a biochemických procesov v rastlinách. Jeho pôsobenie vedie k zníženiu rastu a spomaleniu 

vývinu rastlín, preto sa označuje aj ako toxický prvok [1]. Vstupnú dráhu pre katióny kadmia 

(Cd) zabezpečujú transportéry, ktoré sa nachádzajú na plazmatickej membráne. Katióny 

kadmia vstupujú do buniek koreňa cez plazmatickú membránu v závislosti od koncentrácie 

Cd  v pôde   [2].   Príjem   ovplyvňujú   viaceré   faktory,   napr.   pH,   prítomnosť   mikro- 

a makroelementov v pôde [3]. Katióny Cd môžu inhibovať fixáciu uhlíka, a tým spôsobiť 

redukciu rastu, pretože znižujú rýchlosť fotosyntézy a obsah chlorofylov [4]. 

V posledných rokoch sa zistilo, že niektoré anorganické a organické látky dokážu 

znižovať negatívny vplyv toxických kovov. Medzi anorganické látky, ktoré znižujú negatívny 

vplyv katiónov Cd patrí napr. kremík, fosfor, vápnik [5, 6] a k organickým látkam patria napr. 

kyselina salicylová, biologicky aktívne oligosacharidy, rastové látky [7, 8]. 

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) sú biologicky aktívne 

oligosacharidy získané  z galaktoglukomanánu  izolovaného  z bunkových  stien  smreka  [9]. 
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Pozitívne ovplyvňujú rast a vývin rastlín fazule mungo [10] a znižujú tiež negatívny vplyv 

katiónov kadmia na rast rastlín arábkovky [8]. 

Cieľom našej práce je zistiť vplyv GGMOs v prítomnosti katiónov Cd na rast koreňov 

a nadzemných častí rastlín kukurice siatej (Zea mays L.), ako modelovej jednoklíčnolistovej 

rastliny. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimentoch sme používali zrná kukurice siatej (Zea mays L., hybrid Novania), 

ktoré sme dekontaminovali v 10 % roztoku saponátu (Jar) a v 0,47 % roztoku chlórnanu 

sodného (Savo). Po premytí sme ich nechali imbibovať tri hodiny v tme pri 25 ºC. Zrná sme 

nechali klíčiť na perlite navlhčenom destilovanou vodou. Po uplynutí troch dní sme zmerali 

dĺžku epikotylu  a koreňa  klíčnych  rastlín.  Následne  sme  rastliny  preniesli  do  nádob 

s Hoaglandovým živným roztokom [11]. Do jednej z nádob sme pridali Cd(NO3)2 · 4H2O 

v koncentrácii 5 × 10-5  M. Do ostatných nádob sme ku kadmiu pridali GGMOs v rôznych 
 

koncentráciách 10-10, 10-9, 10-8, 10-7 a 10-6 M. Hodnotu pH každého variantu sme upravili 

na 6,2. Kontrola  obsahovala  len  Hoaglandov  živný  roztok.  Kultivácia  rastlín  prebiehala 

v rastovej komore pri teplote 25/20 ºC, fotoperióde 16 h svetlo/8 h tma, pri intenzite svetla 

130–140 µmol m-2 s-1 a 70 % vlhkosti vzduchu. 

Po siedmich dňoch sme merali celkovú dĺžku koreňa a dĺžku jeho rozkonárenej časti. 

Stanovili sme počet a dĺžku laterálnych koreňov. Okrem celkovej dĺžky nadzemnej časti sme 

merali dĺžku a šírku 1. a 2. listu a vypočítali sme veľkosť listovej plochy [12]. Stanovili sme 

čerstvú hmotnosť koreňov a  nadzemnej  časti.  Rastlinný  materiál  sme  nechali  vysušiť 

pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti v laboratórnej sušičke a stanovili sme suchú 

hmotnosť. Experimenty sme opakovali trikrát a štatistické rozdiely medzi variantmi sme 

vyhodnocovali pomocou LSD testu jednofaktorovej analýzy variancií s využitím štatistického 

programu Statgraphics. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Katióny Cd pôsobili toxicky na rast rastlín kukurice. Zistili sme, že katióny Cd 

inhibovali predlžovanie  nadzemnej  časti  rastlín  kukurice,  ako  aj  veľkosť  plochy  listov 

v porovnaní s kontrolou (Obr. 1). Naopak GGMOs v kombinácii s katiónmi Cd pôsobili 

stimulačne na predlžovanie nadzemnej časti aj  na zväčšovanie plochy listov v porovnaní 

s pôsobením katiónov Cd, pričom najúčinnejšie boli v koncentráciách 10-8 a 10-7 M. 
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Obr. 1. Predĺženie nadzemnej časti, veľkosť plochy 1. a 2. listu kukurice. Rastliny kultivované 
v Hoaglandovom živnom roztoku s prídavkom Cd resp. GGMOs v rôznych koncentráciách (Cd – katióny  

kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M, GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 9 – 10-9 M GGMOs 
+ 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, 

GGMOs 6 – 10-6 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd). Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole, 
hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi 

jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
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Obr. 2. Predĺženie a rozkonárovanie primárneho koreňa kukurice. Rastliny kultivované v Hoaglandovom 
živnom roztoku s prídavkom Cd resp. GGMOs v rôznych koncentráciách (Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 

× 10-5 M, GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 9 – 10-9 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, 
GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 6 – 10-6

 

M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd). Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly 
predstavuje 100 %. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na 

hladine preukaznosti p < 0,05. 
 
 

Na  predlžovanie  primárneho  koreňa  pôsobili  katióny  Cd  inhibične  v porovnaní 

s kontrolou, pričom prítomnosť GGMOs indukovala stimuláciu predlžovania vo všetkých 
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koncentráciách v porovnaní s pôsobením katiónov Cd (Obr. 2). Najväčšiu stimuláciu spôsobili 

GGMOs  v koncentrácii   10-7   M.   Veľkosť   primárneho   koreňa,   na   ktorej   dochádzalo 
k formovaniu   laterálnych   koreňov,   sa    nemenila    po    pôsobení    katiónov    Cd    ani 

po spolupôsobení katiónov Cd s GGMOs. 

Katióny Cd  vplývali  na  indukciu  aj  predlžovanie  laterálnych  koreňov  inhibične 

v porovnaní s kontrolou (Obr. 3). Naproti tomu v prítomnosti GGMOs dochádzalo k indukcii 

laterálnych koreňov v porovnaní s pôsobením samotných katiónov Cd, pričom najúčinnejšie 

boli v  koncentrácii  10-7  M.  Podobný  vplyv  mali  GGMOs  v kombinácii  s  katiónmi  Cd 

aj na predlžovanie laterálnych koreňov v porovnaní s Cd. 
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Obr. 3. Počet a celková dĺžka laterálnych koreňov kukurice. Rastliny kultivované v Hoaglandovom živnom 
roztoku s prídavkom Cd resp. GGMOs v rôznych koncentráciách (Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 

M, GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 9 – 10-9 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 8 – 
10-8 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 6 – 10-6 M GGMOs + 
5 × 10-5 M Cd). Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 

%. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 
preukaznosti p < 0,05. 

 
 

Katióny Cd inhibovali nielen predlžovací rast primárneho koreňa, laterálnych koreňov 
a nadzemnej časti,  ale  znižovali  aj  čerstvú  a suchú  hmotnosť  koreňov  a nadzemnej  časti 
v porovnaní s kontrolou (Obr. 4). Prítomnosť GGMOs však zvýšila čerstvú hmotnosť koreňov 

a nadzemnej časti v koncentráciách 10-8 a 10-7 M v porovnaní s pôsobením samotných 
katiónov Cd (Obr.  4A).  Prítomnosť  GGMOs  taktiež  zvýšila  suchú  hmotnosť  koreňov 

v koncentráciách 10-9 až 10-7 M v porovnaní s pôsobením samotných katiónov Cd (Obr. 4B), 

pričom najúčinnejšie boli v koncentrácii 10-7 M. Podobne GGMOs zvýšila suchú hmotnosť 

nadzemnej  časti  v koncentráciách  10-8    a  10-7    M  v porovnaní  s pôsobením  samotných 
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Obr. 4. Čerstvá (A) a suchá (B) hmotnosť koreňov a nadzemných častí rastlín kukurice. Rastliny 
kultivované v Hoaglandovom živnom roztoku s prídavkom Cd resp. GGMOs v rôznych koncentráciách (Cd – 

katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M, GGMOs 10 – 10-10 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 9 – 10-9 M 
GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 8 – 10-8 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd, GGMOs 7 – 10-7 M GGMOs + 5 × 10-5

 

M Cd, GGMOs 6 – 10-6 M GGMOs + 5 × 10-5 M Cd). Hodnoty v grafoch sú prepočítané percentuálne ku 
kontrole, hodnota kontroly predstavuje 100 %. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi 

jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
 
 

Pôsobenie GGMOs v rastlinách kukurice  v prítomnosti  katiónov  Cd  bolo  odlišné 
od pôsobenia GGMOs v rastlinách arábkovky (Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.) [8], kapusty 
sitinovej (Brassica juncea  (L.)  Czern.)  a kapusty  repkovej  (Brassica  napus  L.)  [13]. 

V rastlinách oboch druhov kapusty najúčinnejšie pôsobili GGMOs v koncentrácii 10-9 M [13] 

a v rastlinách arábkovky dokonca v koncentrácii 10-10 M [8]. Katióny Cd zvyšovali počet 
laterálnych koreňov v rastlinách oboch druhov kapusty a naopak GGMOs ich počet znižovali 

[13]. Odlišnosť pôsobenia GGMOs v rastlinách kukurice od pôsobenia v dvojklíčnolistových 
 

rastlinách   pravdepodobne   súvisí   s rozdielnou   stavbou   a   štruktúrou   bunkových   stien 
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uvedených rastlín, nakoľko bunková stena je vstupnou bránou pre pôsobenie rozličných látok 
 

v bunkách. 
 
 
Záver   

V prítomnosti katiónov kadmia GGMOs stimulovali rast a predlžovanie primárnych 
 

aj laterálnych koreňov rastlín kukurice. Rovnako pôsobili aj na nadzemné časti kukurice. 

Pri potláčaní negatívneho vplyvu katiónov Cd na rast rastlín kukurice boli GGMOs 

najúčinnejšie v koncetrácii 10-7 M. Dosiahnuté výsledky budú tvoriť základ ďalšieho štúdia 

zaoberajúceho sa pôsobením GGMOs v jednoklíčnolistových rastlinách pod vplyvom 

abiotického stresu na úrovni zmien v štruktúre primárneho koreňa a zmien na metabolickej 

úrovni. 
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Abstract 

 

Influence of galactoglucomannan oligosaccharides on the xylem and apoplasmic barriers differentiation 
Galactoglucomannan oligosaccharides (GGMOs) are signaling molecules involved in regulation of vital 

processes in plants. They accomplish an important role in elongation growth, morphogenic and regeneration 
processes, as well as in defence reactions. GGMOs stimulate elongation growth of roots in the presence of Cd 
cations. The aim of this study was to determine the effect of GGMOs in the presence of Cd cations on xylem 
differentiation  and  on  the  suberin  lamellae  development  in  endoderm  and  exoderm.  GGMOs  stimulated 
protoxylem and metaxylem differentiation and also Casparian bands and suberin lamellae development in the 
presence of Cd cations compared with the control. Changes in xylem elements differentiation and suberin 
lamellae development in endoderm and exoderm are probably connected with stimulation of primary root 

elongation growth in the presence of GGMOs. 
 
Keywords: Casparian bands; endoderm; exoderm; suberin lamellae; xylem differentiation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Na povrchu rastlinných buniek sa nachádza bunková stena, ktorú tvoria polysacharidy 

ako je celulóza, pektín a hemicelulózy, ďalej proteíny, voda, ióny anorganických látok [1]. 

Enzýmovou alebo kyslou hydrolýzou polysacharidov bunkovej steny možno získať 

biologicky aktívne oligosacharidy [2]. Ich zdrojom sú predovšetkým hemicelulózy a pektín. 

Medzi hemicelulózy zaraďujeme aj galaktoglukomanány, ktoré sú štruktúrnymi zložkami 

primárnych a sekundárnych bunkových stien vyšších rastlín [3, 4]. Z galaktoglukomanánu sa 

získavajú galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) s biologickou aktivitou. GGMOs 

ovplyvňujú predlžovací rast rastlín, resp. jednotlivých rastlinných orgánov [5], regulujú 

regeneračné a morfogenetické procesy [6] a zúčastňujú sa obranných reakcií rastlín [7, 8]. 

Do životného prostredia vstupujú stopové prvky prostredníctvom antropogénneho 

alebo geogénneho pôsobenia. Kadmium patrí medzi stopové prvky a je toxický pre živé 

organizmy. Do pôdy vstupuje viacerými dráhami, napr. prostredníctvom odpadov z čistiarní, 

hnojív či emisií z dopravy alebo priemyslu [9]. Katióny kadmia v rastlinných pletivách 

spôsobujú vodný stres. V dôsledku stresu dochádza k fyziologickým zmenám a poškodeniam, 

ako je napr. znižovanie počtu a veľkosti buniek xylému [10, 11]. 
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Bunky xylému sú charakteristické formovaním sekundárnej bunkovej steny, ktorá 

úzko súvisí s lignifikáciou. Lignín je jedným zo štruktúrnych komponentov sekundárnej 

bunkovej steny. Lignifikácia buniek xylému je vhodným markerom diferenciácie buniek 

xylému [12]. 

Súčasťou obranných odpovedí rastlín na rozličné stresové stimuly, ako sú sucho, 

zvýšená koncentrácia soli, alebo  prítomnosť  toxických  kovov,  je  ukladanie  suberínu 

do endodermy a  exodermy  [13,  14].  Suberín  slúži  ako  bariéra  voči  prenikaniu  vody 

a roztokov do rastlín. Prvá vývinová etapa endodermy je tvorba Casparyho pásikov, ktoré sa 

tvoria na jej radiálnych a priečnych stenách. Zakladanie Casparyho pásikov bližšie k apexu 

koreňa prispieva k ochrane rastlín pred pôsobením toxických kovov [14]. 

Cieľom nášho príspevku je zistiť vplyv GGMOs v prítomnosti, ako aj neprítomnosti 

katiónov  kadmia,  na  diferenciáciu   protoxylému,   skorého   a neskorého   metaxylému, 

na zakladanie Casparyho pásikov, suberínovej lamely v endoderme a exoderme. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V primárnych koreňoch kukurice siatej (Zea mays L., hybrid Novania) sme pozorovali 
zakladanie Casparyho pásikov, suberínovej lamely v endoderme a exoderme a diferenciáciu 
protoxylému, skorého a neskorého metaxylému. Rastliny sme kultivovali v Hoaglandovom 

živnom roztoku [15], do ktorého sme pridali GGMOs v koncentrácii 10-9 M, alebo katióny 

kadmia (vo forme Cd(NO3)2 · 4H2O) v koncentrácii 5 × 10-5 M, resp. GGMOs v koncentrácii 
10-7  M v kombinácii s katiónmi kadmia (5 × 10-5  M), pH každého variantu sme upravili 

 

na hodnotu 6,2. Kontrola obsahovala len Hoaglandov živný roztok. Rastliny sme kultivovali 
7 dní v rastovej komore pri teplote 25/20 ºC, fotoperióde 16 h svetlo/8 h tma, pri intenzite 

svetla 130 - 140 µmol m-2 s-1 a 70 % vlhkosti vzduchu. 

Casparyho pásiky, protoxylém a skorý metaxylém sa zakladajú v raných štádiách 

vývinu rastliny, preto sme pozorovania robili v 2 – 10 % vzdialenosti od apexu koreňa. Vývin 

suberínovej lamely a neskorého metaxylému sme pozorovali v oblasti od 10 – 100 % 

vzdialenosti od apexu koreňa. Protoxylém, skorý a neskorý metaxylém sme zafarbili 

floroglucinolom, premyli destilovanou vodou a následne sme pridali HCl [14]. Po pôsobení 

HCl sme vzorky opäť premyli destilovanou vodou a pozorovali sme vo viditeľnom svetle 

pod mikroskopom DMI3000 B Leica. Casparyho pásiky sme vizualizovali použitím 0,2 % 

berberín hemisulfátu a suberínovú lamelu sme vizualizovali pomocou 0,2 % Fluorol Yellow 

088 [16, 17]. Po farbení sme vzorky premyli destilovanou vodou, pridali kvapku toluidínovej 

modrej a znova premyli destilovanou vodou. Destilovanú vodu sme z preparátov odstránili 
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a pridali  sme  roztok 0,1 %  FeCl3   rozpustený v 50  %  glycerole.  Vzorky sme  pozorovali 
 

invertovaným fluorescenčným mikroskopom DMI3000 B Leica s excitačným filtrom BP 450 
 

– 490 nm, dichromatickým zrkadlom 510 nm a emisným filtrom LP 515 nm. Štatistické 

rozdiely medzi jednotlivými variantmi sme vyhodnocovali pomocou LSD testu 

jednofaktorovej analýzy variancií s využitím štatistického programu Statgraphics. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na základe predchádzajúcich experimentov o stimulačnom pôsobení GGMOs na rast 
rastlín kukurice sme vybrali na pozorovanie diferenciácie protoxylému, skorého a neskorého 
metaxylému, zakladanie Casparyho pásikov, suberínovej lamely v endoderme a exoderme 

rastliny po pôsobení GGMOs v najúčinnejšej koncentrácii – 10-9 M [18]. Podobne sme 

vybrali aj najúčinnejšiu koncentráciu GGMOs – 10-7 M na rastliny v kombinácii s katiónmi 

kadmia  (5  ×  10-5  M),  v ktorých  GGMOs  stimulovali  predlžovanie  primárneho  koreňa 
v porovnaní s inhibičným pôsobením katiónov kadmia. 
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Obr. 1. Diferenciácia protoxylému, skorého a neskorého metaxylému v primárnom koreni kukurice. PX – 
protoxylém, SM – skorý metaxylém, NM – neskorý metaxylém. GGMOs – GGMOs v koncentrácii 10-9 M, Cd 

– katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M, GGMOs + Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M + 
GGMOs v koncentrácii 10-7 M. 

 
 
 

Protoxylém aj  skorý  metaxylém  sa  v prítomnosti  GGMOs  začal  vyvíjať  bližšie 

k apexu primárneho koreňa oproti kontrole (obr. 1, tab. 1). Podobne GGMOs stimulovali 

diferenciáciu protoxylémových a metaxylémových tracheálnych elementov v xylogenickej 

kultúre cínie [19]. Na začiatok diferenciácie neskorého metaxylému GGMOs nemali vplyv 

v porovnaní s kontrolou, ale plne vyvinutý neskorý metaxylém sme po pôsobení GGMOs 
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v koreňoch nepozorovali. Po pôsobení katiónov Cd sa protoxylém, skorý aj neskorý 

metaxylém začali vyvíjať bližšie k apexu primárneho koreňa oproti kontrole (obr. 1, tab. 1). 

Nepozorovali sme rozdiel v diferenciácii protoxylému a skorého metaxylému v koreňoch 

kultivovaných v prítomnosti GGMOs + Cd v porovnaní s Cd. Diferenciáciu neskorého 

metaxylému sme zaznamenali po pôsobení GGMOs + Cd neskôr v porovnaní s Cd. 

Oneskorená diferenciácia neskorého metaxylému v prítomnosti GGMOs + katiónov Cd, ako 

aj v ich neprítomnosti pravdepodobne súvisí s predlžovaním primárneho koreňa 

indukovaného GGMOs oproti kontrole [14]. 
 
 

Tab. 1. Diferenciácia protoxylému, skorého a neskorého metaxylému v primárnom koreni kukurice. PX – 
protoxylém, SM – skorý metaxylém, NM – neskorý metaxylém. GGMOs – GGMOs v koncentrácii 10-9 M, Cd – 
katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M, GGMOs + Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M + GGMOs 
v koncentrácii 10-7 M. Hodnoty v tabuľke vyjadrujú vzdialenosť od apexu primárneho koreňa, ktorá je uvedená 

v percentách dĺžky primárneho koreňa. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi 
jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 

 
 kontrola GGMOs Cd GGMOs + Cd 
PX 6,45 ± 0,25 a 5,00 ± 0,45 b 4,40 ± 0,40 b 4,00 ± 0,63 b 
SM 9,14 ± 0,59 a 6,50 ± 0,50 b 6,40 ± 0,40 b 5,20 ± 0,49 b 
začiatok NM 80,00 ± 2,67 a 71,00 ± 1,87 a 45,00 ± 3,16 b 56,25 ± 2,39 c 
úplne vyvinutý NM 95,00 ± 2,04 a neúplne vyvinutý 81,25 ± 2,39 c 89,00 ± 1,00 d 
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Obr. 2. Zakladanie Casparyho pásikov, vývin suberínovej lamely v endoderme a exoderme koreňov 
kukurice. PX – protoxylém, SM – skorý metaxylém, NM – neskorý metaxylém, CP – Casparyho pásik, EN – 
endoderma, EX – exoderma. GGMOs – GGMOs v koncentrácii 10-9 M, Cd – katióny kadmia v koncentrácii 

5 × 10-5 M, GGMOs + Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M + GGMOs v koncentrácii 10-7 M. 
 
 

Casparyho pásiky sa v prítomnosti GGMOs začali vyvíjať bližšie k apexu primárneho 
 

koreňa oproti kontrole, avšak vývin suberínovej lamely v endoderme a exoderme GGMOs 
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neovplyvnili (obr. 2, tab. 2). Po pôsobení katiónov Cd sme pozorovali vývin Casparyho 

pásikov bližšie k apexu primárneho koreňa v porovnaní s kontrolou. V prípade kombinácie 

GGMOs + Cd sme zaznamenali vývin Casparyho pásikov vo väčšej vzdialenosti od apexu 

primárneho koreňa v porovnaní s Cd, čo môže súvisieť so stimuláciou predlžovania 

primárneho koreňa pôsobením GGMOs [8]. 
 
 

Tab. 2. Zakladanie Casparyho pásikov, vývin suberínovej lamely v endoderme a exoderme koreňov 
kukurice. CP – Casparyho pásik, EN – endoderma, EX – exoderma, „—“ – vo všetkých bunkách úplne vyvinutá 

suberínová lamela v endoderme aj exoderme. GGMOs – GGMOs v koncentrácii 10-9 M, Cd – katióny kadmia 
v koncentrácii 5 × 10-5 M, GGMOs + Cd – katióny kadmia v koncentrácii 5 × 10-5 M + GGMOs v koncentrácii 
10-7 M. Hodnoty v tabuľke vyjadrujú vzdialenosť od apexu primárneho koreňa, ktorá je uvedená v percentách 

dĺžky primárneho koreňa. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými 
variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 

 
 kontrola GGMOs Cd GGMOs + Cd 
CP 6,88 ± 0,35 a 4,80 ± 0,49 b 5,50 ± 0,50 b 7,33 ± 0,66 a 
začiatok EN 65,71 ± 1,31 a 63,57 ± 0,92 a — 10,00 ± 0,57 c 
vyvinutá EN 92,50 ± 0,75 a 95,00 ± 1,54 a 11,00 ± 2,08 b 18,75 ± 3,75 c 
začiatok EX 56,36 ± 1,79 a 60,00 ± 1,29 a — 14,67 ± 6,06 c 
vyvinutá EX 82,14 ± 2,40 a 90,00 ± 2,73 a 5,00 ± 0,58 b 21,67 ± 6,00 b 

 
 

Úplný vývin suberínovej lamely v endoderme aj exoderme po pôsobení katiónov Cd 

sme pozorovali v bezprostrednej blízkosti  apexu  primárneho  koreňa  (obr.  2,  tab.  2). 

Po pôsobení GGMOs + Cd sme vývin suberínovej lamely v endoderme aj exoderme 

zaznamenali vo väčšej vzdialenosti od apexu primárneho koreňa v porovnaní s Cd. Podobné 

výsledky  sa  zaznamenali po  pôsobení  GGMOs  aj  v rastlinách  Arabidopsis  thaliana 

v prítomnosti katiónov Cd [8]. Oneskorený vývin suberínovej lamely pravdepodobne 

prispieva k rýchlejšiemu transportu vody a minerálnych látok, ktoré umožňuje rýchlejší rast 

rastlín, čo je v zhode s našimi výsledkami. 
 
 

Záver   
Získané výsledky môžeme zhrnúť nasledovne: GGMOs, katióny Cd a  GGMOs + Cd 

 

stimulujú zakladanie a tvorbu Casparyho pásikov, protoxylému, skorého a neskorého 

metaxylému  a tiež  vývin   suberínovej   lamely   v endoderme   koreňov   kukurice   siatej. 

V koreňoch rastlín kultivovaných v prítomnosti katiónov Cd a Cd + GGMOs sme 

zaznamenali vývin suberínovej lamely skôr v porovnaní s kontrolou. Zmeny v diferenciácii 

xylémových elementov, ako aj vývin suberínovej lamely v endoderme a exoderme zrejme 

úzko súvisí s predlžovaním primárneho koreňa. 
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Abstract 

 

Potential possibilities for growth inhibition of the phytopathogenic bacteria Xanthomonas campestris 
pv. campestris, causing black rot of cruciferous vegetables 

One of the most serious bacterial disease of cabbages which causes great economic damage is black rot, 
caused by phytopathogenic bacteria Xanthomonas campestris pv. campestris (Xcc). The effects of low- 
temperature plasma (LTP), fungicides (Dithane M 45 and Kuprikol 50) and salicylic acid (SA) for inhibiting the 
growth of bacteria were studied. Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge (DCSBD) was used as a source of 
LTP. The effect of LTP we investigated on artificially inoculated seeds of Brassica oleracea L. cv. Harmat or 
direct after application of plasma on the bacteria in exposure times ranged from 5 to 120 seconds. The fungicides 
were tested in in vitro conditions on TSA agar medium at 10, 1 and 0.1% concentrations and SA at 10, 1 and 0.1 
mM solutions. The best sterilizing effect on bacteria we achieved at LTP in which the inhibitory effect increased 
with increasing plasma exposure dose. From the tested fungicides was more effective Dithane M 45 than the 
Kuprikol 50. SA had no effect on inhibiting the growth of bacteria Xcc. 

 
 
Keywords: cabbage; Xanthomonas campestris pv. campestris; low–temperature plasma; Dithane M 45 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Bakteriálne ochorenie kapustovín tzv. čierna žilkovitosť (black rot), ktorú spôsobuje 

fytopatogénna baktéria  Xanthomonas  campestris  pv.  campestris  (Xcc),  sa  na  rastlinách 

z čelade Brassicacea prejavuje ako tracheobakterióza, t.j. hnednutie až černanie cievneho 

systému [1]. Toto závažné celosvetové ochorenie sa z hľadiska symptomatiky prejavuje 

medzižilovou chlorózou listov, ktorá prechádza do hnedožltých lézií tvaru písmena „V“, až po 

celkovú nekrózu rastlinného pletiva [2]. Okrem základnej prevencie, ktorá zabraňuje jej 

šíreniu, v súčasnosti neexistuje jednoznačne účinný spôsob jej likvidácie. Preto sa hľadajú 

alternatívne metódy, ako čeliť výskytu tejto baktérie, ktorá spôsobuje obrovské straty na 

úrode a kvalite kapustovín. 

Jedným zo spôsobov likvidácie tejto baktérie, je použitie fyzikálnej technológie, 

pomocou nízkoteplotnej plazmy (NTP), ktorá je vo všeobecnosti definovaná ako dostatočne 

ionizovaný plyn [3]. V laboratórnych podmienkach je generovaná rôznymi elektrickými 

výbojmi, obvykle pri atmosférickom tlaku [4]. V posledných rokoch sa intenzívne študuje jej 
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inaktivačný a sterilizačný účinok na široké spektrum mikroorganizmov najmä baktérií, ale aj 

vláknitých húb [5,6,7], v oblastiach ako sú poľnohospodárstvo a medicína [8,9]. 

Cieľom našej práce bolo overenie antibakteriálneho účinku NTP, dvoch fungicídnych 

prípravkov (Dithane M 45 a Kuprikol 50) [10] a kyseliny salicylovej (SA) na baktériu 

Xanthomonas campestris pv. campestris. Na stanovenie inaktivačného účinku týchto agensov 

sme použili viaceré in vitro metódy. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimentoch sme použili semená kapusty obyčajnej hlávkovej bielej (Brassica 

oleracea L. var. capitata f. alba), odroda Harmat. Pracovali sme s baktériou Xanthomonas 

campestris pv. campestris (CCM 22), zakúpenou z Českej zbierky mikroorganizmov v Brne. 

V pokusoch sme pracovali s čerstvo nakultivovanou trojdňovou kultúrou baktérie. Ako zdroj 

NTP sme použili výbojku s difúznym koplanárnym povrchovým barierovým výbojom 

(DCSBD). Opracovania  sme  realizovali  na  Katedre  experimentálnej  fyziky  FMFI  UK 

v Bratislave. 

Pre stanovenie účinku NTP na inhibíciu rastu baktérie Xcc na umelo infikovaných 

semenách kapusty sme postupovali podľa metódy [11] upravenej tak, že 450 semien sme 

sterilizovali autoklávovaním (100 °C/20 min). Následne sme pripravili bakteriálnu suspenziu 

Xcc (cca 1.1012 KTJ/ml) do sterilnej dH2O s 0,02 % Tweeom 20. Semená sme následne 

inokulovali v 20 ml suspenzie/25 min a nechali preschnúť 1 hod na sterilnom filtračnom 

papieri v laminárnom boxe. Po inokulácií a presušení sme semená preložili do rýchlo 

uzatváracích vreciek a opracovali plazmou v expozičných časoch 5 až 120 sekúnd. Následne 

sme  z každého  variantu  30  smeien  /3  opakovania  vrátane  kontroly neošetrenej  plazmou, 

naukladali sterilnou pinzetou na Petriho misky (PM) so živným médiom TSA (tryptón sójový 

agar; zloženie: peptón z kazeínu 15 g, sója peptón 5 g, chlorid sodný 5 g, agar 15 g a dH2O do 

1 litra s pH 7,3). Misky sme kultivovali v termostate pri 25 °C/3 dni. Inhibičný účinok NTP 

na rast baktérie Xcc, ktorá vytvára na povrchu infikovaných semien žlté kolónie sme 

vyhodnotili v %. 

Druhou metódou stanovenia účinku NTP na rast baktérie Xcc bolo jej nanášanie na 

vodou nerozpustnú PLA podložku na báze kyseliny polymliečnej (veľkosti 4,5 x 1,5 cm), 

ktorú sme povrchovo vysterilizovali etanolom a UV svetlom. Pripravili sme suspenziu 

baktérie s koncentráciou 1.108 KTJ/ml resuspendovaním v sterilnej dH2O s 0,02 % 

Tweenom 20. Následne sme naniesli 2 x 50 µl bakteriálnej suspenzie na označenú časť 

podložky. Použili sme expozičné časy opracovania plazmou 30 až 100 sekúnd. Kontrolou 
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bola podložka so suspenziou baktérie bez opracovania. Spôsob aplikácie NTP pri tejto metóde 

sme upravili, podložky boli obojstrannou lepiacou páskou pripevnené k vozíčku 

prechádzajúcemu nad zdrojom plazmy. Vzdialenosť medzi vzorkou a plazmou bola 3 mm 

a interval prechodu 5 sekúnd. Po opracovaní vzoriek sme do sklenených liekoviek odstrihli 

časť podložky, kde bola nanesená baktéria, pridali 1000 µl sterilného fyziologického roztoku 

a vytrepávali na Vortex mixéri pri strednej intenzite (10 min). Z vytrepaného roztoku sme 

naniesli 50 µl na PM v troch opakovaniach a sterilnou hokejkou rozotreli po povrchu TSA 

média. Kultivácia baktérie prebiehala pri teplote 25 °C/3 dni. Sterilizačný účinok NTP na 

baktériu Xcc sme vyhodnotili na základe poklesu buniek v mililitri, v závislosti od dávky 

plazmy nasledovne: počet kolónii x riedenie x 20. 

Pri testovaní prípravkov Dithane M 45 (účinná látka mancozeb) a Kuprikol 50 (účinná 

látka Cu-oxychlorid), a kyseliny salicylovej (SA) sme na PM s TSA médiom spravili rozter 

50 µl baktérie (1.108 KTJ/ml). Následne sme pinzetou na povrch média naukladali 4 sterilné 

papierové disky (Ø 5 mm). Na každý sme naniesli 5 µl prípravku. Pri prípravkoch Dithane M 

45 a Kuprikol 50 sme testovali 10, 1 a 0,1 % koncentrácie a pri SA 10, 1 a 0,1 mM roztoky. 

Ako kontrolu sme použili dH2O. Účinok fungicídnych prípravkov sme vyhodnotili po troch 

dňoch kultivácie pri 25 °C na základe priemernej veľkosti inhibičnej zóny v mm, kde baktéria 

Xcc  nenarástla.  Výsledky  sme  štatisticky  vyhodnotili  pomocou  ANOVA  LSD  testu 

v programe Statgraphics Centurion XV.II a Microsoft Excel. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Naše výsledky potvrdili preukazný sterilizačný účinok NTP na baktériu Xcc, pričom 

účinok sa zvyšoval s expozičnou dávkou plazmy. Už v expozičnej dávke 5 sekúnd sme 

stanovili 67 % inhibíciu rastu bakteriálnych kolónií na povrchu umelo infikovaných semien 

kapusty. Opracovanie semien v dávke 120 sekúnd spôsobovalo už totálny inhibičný efekt, ako 

je to zrejme z Obr. 1. Naše výsledky sú porovnateľné s výsledkami [11], kde použili taktiež 

baktériu Xanthomonas campestris, ale ako zdroj nízkoteplotnú plazmu s využitím argónu, 

pričom autori pracovali v podstatne vyšších aplikačných časoch a to 5 až 20 minút. Podobne 

výsledky pozitívneho vplyvu plazmy dosiahli aj [12] na potlačenie symptomatiky prejavov 

patogénnej huby Rhizoctonia solani. Antibakteriálny účinok NTP sa potvrdil aj pri opracovaní 

Xcc na PLA podložke. Počet životaschopných kolónií bol pred pôsobením plazmy 1.108
 

 

KTJ/ml, pričom po pôsobení plazmy dávkou 30 sekúnd poklesol na 6,2.105 buniek v mililitri. 

Podobne ako pri metóde s umelo infikovanými semenami počet životaschopných baktérií 

klesal  s narastajúcim  expozičným  časom  (Obr.  2).  Expozičná  dávka  NTP  100  sekúnd 
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spôsobovala totálnu inhibíciu rastu bakteriálnych kolónií. Dosiahnuté výsledky NTP na 

samotnú baktériu nanesenú na PLA podložke sa zhodujú s výsledkami [13], ktorí však použili 

baktérie Escherichia coli a Staphylococcus aureus, a pracovali s dielektrickým barierovým 

výbojom, ktorý aplikovali priamo na PM s baktériami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Vplyv NTP na inhibíciu rastu bakteriálnych kolónií Xcc na povrchu umelo infikovaného semena 
kapusty odrody Harmat. Kontrolné semená infikované baktériou (1.1012 KTJ/ml) neopracované plazmou (A), 
semená infikované baktériou v rovnakej koncentrácii ako v kontrole avšak opracované NTP v expozičnej dávke 

5 s (B), 60 s (C) a 120 s (D) 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv NTP na redukciu počtu buniek/ml baktérie Xanthomonas campestris pv. campestris 
 
 

Dithane M 45 a Kuprikol 50 patria k najpoužívanejším fungicídnym prípravkom 

nielen u nás, ale i vo svete. Účinná látka mancozeb prípravku Dithane M 45 sa vyznačuje 

širokým spektrom účinku hlavne na rôzne hubovité ochorenia plodín. V posledných rokoch sa 

rozšírila jeho registrácia aj na použitie proti čiernej žilkovitosti kapustovín [10], čo potvrdili 

aj naše výsledky dosiahnuté v podmienkach in vitro. Okrem toho sme zistili, že mancozeb 
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v porovnaní s Cu-oxychloridom, je účinnejší na inhibíciu rastu baktérie Xcc, no jeho 

signifikantne vyšší inhibičný vplyv sa prejavil iba v najvyšších aplikačných koncentráciach 

(Obr. 3). Potvrdilo sa, že mancozeb okrem baktérie Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, 

ktorá spôsobuje bakteriálnu škvrnitosť rajčiaka [14], je perspektívny aj pre iné druhy baktérií 

z rodu Xanthomonas. Kuprikol 50 v porovnaní s Dithane M 45, sa v našich experimentoch 

prejavil ako menej účinný a v rovnakej koncentrácií poskytoval o 46 % menšie inhibičné zóny 

(Obr. 3). Kyselina salicylová vo všetkých koncentráciách testovaných roztokoch nemala na 

rast baktérie Xcc inbibičný vplyv. 
 
 

 
 

Obr. 3. Vplyv prípravkov Dithane M 45 a Kuprikol 50 v 10, 1 a 0,1 % koncentráciách na inhibíciu rastu 
baktérie Xanthomonas campestris pv. campestris kultivovanej na živnom médiu TSA. Účinok hodnotený po 

3 dňoch kultivácie pri teplote 25 °C, na základe veľkosti inhibičných zón. Ako kontrola bola použitá dH2 O. 
Hodnoty sú priemerom veľkosti inhibičných zón (n = 4). Hodnoty označené rozdielnym písmenom sú štatisticky 

preukazné pri P ≤ 0,05 podľa ANOVA testu. 
 
 

Záver   
Na základe dosiahnutých výsledkov môžme konštatovať, že zo štyroch testovaných 

 

agensov (NTP, Dithane M 45, Kuprikol 50 a SA) mala nízkoteplotná plazma preukazne 

najlepší inhibičný účinok na rast baktérie Xanthomonas campestris pv. campestris, ktorá je 

pôvodcom čiernej žilkovitosti rastlín z čeľade Brassicaceae. Totálny sterilizačný efekt na 

uvedenú baktériu v podmienkach in vitro sa dosiahol pri expozičnej dávke plazmy 100 

sekúnd. Relatívne  krátky  expozičný  čas  potrebný  na  úplnú  inaktiváciu  baktérie  Xcc 

v porovnaní s inými zdrojmi plazmy, ju predurčujú na potenciálne využitie aj pre likvidáciu 

tejto baktérie v praktických podmienkach. Z fungicídnych prípravkov prejavil lepší inhibičný 

účinok na rast baktérie prípravok Dithane M 45, než prípravok Kuprikol 50, pričom SA bola 

neúčinná na baktériu Xcc. 
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Abstract 

 
Analysis of PDR16 gene interactions with vacuolar genes in Saccharomyces cerevisiae 
The PDR16 gene encodes phosphatidylinositol transfer protein in yeast Saccharomyces cerevisiae, 

involved in lipid transport and in signaling caused by membrane composition changes due to the activity of 
antifungals. After its disruption, the increased susceptibility to whole scale of azoles has been observed. Its 
homologous proteins have been found in pathogenic species, for example Candida albicans. The aim of this 
project is to confirm synthetic lethality of double mutants based on tetrad analysis. We identified genotype of 
spores, obtained after conjugation of mutant strain with disrupted PDR16 gene and one of the mutants in chosen 
vacuolar genes VMA1, VPS16 or VPS27. After the analysis on selection medium we did not confirm this 
assumption and we tested sensitivity of spores to chosen azoles. Double mutants showed higher susceptibility to 
all tested azoles, compared to single mutants, which shows that tested couples of genes do not participate on the 
same metabolic pathway. 

 
 
Keywords: Saccharomyces cerevisiae; MDR; PDR16; tetrad analysis 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Gén PDR16 bol identifikovaný v celogenómovej microarray analýze génov, ktorých 

expresia je regulovaná transkripčnými faktormi Pdr1p a Pdr3p, hlavnými regulátormi génov 

zapojených do mnohonásobnej rezistencie kvasiniek voči liečivám (MDR) [1]. Jeho 

produktom je proteín pre transport fosfatidylinozitolu (PIPT), ktorý je jedným z homológov 

hlavného člena tejto proteínovej rodiny, proteínu Sec14p. Od klasických PIPT sa Pdr16p 

odlišuje schopnosťou prenášať in vitro len fosfatidylinozitol, nie fosfatidylcholín a svojou 

štruktúrou [2]. Tiež je schopný efektívne viazať cholesterol, pravdepodobne kvôli väčšiemu 

väzobnému miestu pre lipidy než akými disponujú ostatné homológy rodiny Sec14p [3]. 

V rámci štúdia funkcie Pdr16p boli analyzované mutantné kmene s deléciou pdr16Δ 
 

u viacerých kvasinkových druhov: Saccharomyces cerevisiae [2, 4], Candida glabrata [5], 
 

C. albicans [6] a Kluyveromyces lactis [7]. U týchto druhov vykazovali mutanty pdr16Δ 

zvýšenú citlivosť na azolové antimykotiká, ako napr. flukonazol a mikonazol. Deléciu génu 

PDR16 tiež sprevádza pokles hladiny hlavného sterolu v membránach kvasiniek - ergosterolu, 

a naopak nárast jeho prekurzora lanosterolu, ktorý je substrátom pre enzým lanosterol-14α- 

demetylázu. Práve tento enzým je cieľom azolových antimykotík, ktoré patria medzi 

najčastejšie klinicky používané antifungálne liečivá. V neprítomnosti Pdr16p nie je schopný 
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vykonávať svoju  funkciu  pri  pôsobení  azolov  na  bunku.  Rovnaký  výsledok  pozorovali 

v prípade Pdr16p neschopnom viazať fosfatidylinozitol, čo znamená, že táto väzba je 

nevyhnutná pre jeho funkciu. Funkčný Pdr16p je tak potrebný pre in vivo moduláciu 

homeostázy sterolov [3, 4]. 

Kvôli zmenenej hladine ergosterolu v neprítomnosti funkčného Pdr16p je porušená 

funkcia membrány ako bariéry, čo má za následok zvýšený príjem látok do bunky. To, že 

neprítomnosť Pdr16p ovplyvňuje citlivosť aspoň čiastočne nezávisle od ABC transportérov 

podporuje aj experiment, v ktorom u mutanta S. cerevisiae defektnom v produkcii všetkých 

hlavných efluxných púmp nastalo po delécii PDR16 ďalšie zvýšenie citlivosti buniek voči 

azolom [4]. Presný mechanizmus funkcie Pdr16p v MDR je však ešte stále nejasný. 

Zo schopnosti homologického proteínu Pdr17p (pri jeho nadexpresii) nahradiť úlohu 

Pdr16p v mutantnom kmeni pdr16Δ vychádza prvý predpoklad, že Pdr16p môže byť 

nevyhnutný pre biosyntézu ergosterolu tým, že napomáha prenosu sterolov a ich 

intermediátov cez miesta blízkeho kontaktu membrán alebo medzi enzýmami biosyntézy 

sterolov. Existuje tiež predpoklad, že Pdr16p môže plniť funkciu senzora sterolového zloženia 

membrán. Keď zaznamená zmenu (pomocou prezentácie PI molekúl PI-kinázam), spúšťa 

signálnu kaskádu vedúcu k modifikácii metabolizmu sterolov. V prípade neprítomnosti 

funkčného Pdr16p nemôže byť táto dráha aktivovaná [3]. 

V predchádzajúcej štúdii bola testovaná citlivosť na azoly u dvojitých mutantov, ktoré 

okrem delécie pdr16Δ niesli súčasne deléciu vo vybraných génoch, produkty ktorých sú 

zapojené do vnútrobunkového transportu [8]. V tomto experimente sa homologickou 

rekombináciou delečnej kazety PDR16::natMX4 nepodarilo prerušiť študovaný gén PDR16 

v troch jednoduchých vakuolárnych mutantoch, a to vma1Δ, vps16Δ a vps27Δ. Cieľom práce 

je preto pomocou tetrádovej analýzy overiť životaschopnosť dvojitých mutantov pdr16Δ 

vma1Δ, pdr16Δ vps16Δ a pdr16Δ vps27Δ. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité mikroorganizmy. 
 

V práci sme použili štandardné kmene S. cerevisiae BY4742 (MATα, his3Δ1, leu2Δ0, 

lys2Δ0, ura3Δ), BY4741 (MATa, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0) a jeho izogénne mutanty 

vo vakuolárnych génoch VMA1, VPS16 a VPS27. Všetky kmene pochádzajú zo zbierky 

European Saccharomyces cerevisiae archive for functional analysis (EUROSCARF, 

Nemecko). 
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Príprava kmeňa pdr16∆ s párovacím typom α 
 

Štandardný kmeň BY4742 sme za účelom prerušenia génu PDR16 transformovali 

delečnou kazetou PDR16::natMX4 [8]. Využili sme vysoko účinnú metódu transformácie 

pomocou elektroporácie [10], transformanty sme selektovali na médiu s nourseotricínom 

(WERNER BioAgens, Nemecko) a overili metódou PCR [8]. 

Príprava dvojitých mutantov [9] 
 

Pripravený kmeň BY4742 pdr16Δ sme krížili s jednoduchými mutantami BY4741 

vma1Δ, vps16Δ alebo vps27Δ. Získané diploidné kmene sme podrobili sporulácii a jednotlivé 

spóry z viacerých tetrád sme izolovali pomocou mikromanipulátora Singer MSM System 300 

(Singer Instruments, Veľká Británia). Spóry sme podrobili fenotypovej analýze na 

selektívnych médiách a následne sme stanovili genotyp získaných spór. Týmto postupom sme 

identifikovali dvojité mutanty pdr16Δ vma1Δ, pdr16Δ vps16Δ a pdr16Δ vps27Δ. 

Stanovenie susceptibility kvasiniek voči azolom (kvapkový test) 
 

Stanovenie citlivosti buniek k azolovým látkam sme uskutočnili na pevnom YPD 

médiu s obsahom rôznych koncentrácií antifungálnej látky (Tab. 1.). Testovanými látkami 

boli flukonazol, itrakonazol, ketokonazol a mikonazol. Po 3 dňoch kultivácie buniek pri 

teplote 29 °C sme stanovili hodnoty minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) jednotlivých 

azolov rovnajúce sa najnižšej koncentrácii azolu, pri ktorej nebol pozorovaný rast buniek 

najvyššieho riedenia suspenzie [9]. 

 
Tab. 1. Koncentrácie azolov v pevných YPD médiach 

 
Antimykotikum Výsledná koncentrácia (μg/ml) 

Flukonazol 0,5 1 2 4 8 16 32 

Itrakonazol 1 2 4 8 16 32 64 

Ketokonazol 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 

 Výsledná koncentrácia (ng/ml) 

Mikonazol 2,5 5 10 20 30 40 50 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

S cieľom overiť, či vyradenie génu PDR16 vo vakuolárnych mutantoch vma1Δ, 

vps16Δ a vps27Δ je pre S. cerevisiae letálne, sme pomocou klasickej genetickej analýzy tetrád 

pripravili dvojitých mutantov pdr16Δ vma1Δ, pdr16Δ vps16Δ a pdr16Δ vps27Δ. Naše prvotné 

pozorovanie naznačovalo, že spóry, ktoré po izolácii nevyrástli (Obr. 1), môžu niesť práve 

oba prerušené gény, ktorých syntetickú letalitu sme testovali. Po fenotypovej a genotypovej 
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analýze kompletných tetrád sme však zistili, že súčasné prerušenie génu PDR16  a génu 

VMA1, VPS16  alebo  VPS27  nevedie  k strate  životaschopnosti  bunky,  nejedná  sa  teda 

o syntetickú letalitu. 
 
 

 
Obr. 1. Ukážka izolácie spór mikromanipulátorom. 

A.-D. - označenie spór jednej tetrády 
 

S cieľom zistiť, či produkt génu PDR16 participuje v rovnakých metabolických 

dráhach či dejoch ako produkty génov VMA1, VPS16 a VPS27, sledovali sme susceptibilitu 

získaných dvojitých mutantov voči azolom. Stanovili sme minimálnu inhibičnú koncentráciu 

(MIC)  mikonazolu,   ketokonazolu,   itrakonazolu   a flukonazolu   u dvojitých   mutantov 

a porovnali  ju   s citlivosťou   buniek   štandardných   kmeňov   oboch   párovacích   typov 

a jednoduchých mutantov pdr16Δ, vma1Δ, vps16Δ a vps27Δ (Tab. 2, Obr. 2). 
 
 

Tab. 2. Minimálne inhibičné koncentrácie azolov stanovené u študovaných mutantov. 
 
 

 Minimálna inhibičná koncentrácia  
 

Kmeň/mutant S. cerevisiae Flukonazol 
(μg/ml) 

Ketokonazol 
(μg/ml) 

Itrakonazol 
(μg/ml) 

Mikonazol 
(ng/ml) 

BY4741 (wt) 32 8 > 32 > 50 

BY4742 (wt) 32 8 > 32 > 50 

pdr16∆ 4 0,5 8 50 

vma1∆ 4 0,5 8 50 

pdr16∆ vma1∆ 1 0,25 2 30 

vps16∆ 16 4 32 > 50 

pdr16∆ vps16∆ 4 0,25 16 > 50 

vps27∆ 16 2 32 > 50 

pdr16∆ vps27∆ 4 1 16 50 
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Výsledky určovania MIC u jednotlivých kmeňov na vybrané azolové antimykotiká 

potvrdili záver tetrádovej analýzy. U mutanta pdr16Δ vma1Δ sme určili MIC mikonazolu 30 

μg/ml, u jednoduchého mutanta vma1Δ 50 μg/ml. Tento príklad demonštruje, že po vložení 

delečnej kazety do sekvencie génu PDR16 bola prerušená odlišná metabolická dráha, ako 

u jednoduchého mutanta vma1Δ. Ak by bola prerušená rovnaká metabolická dráha, 

nepozorovali by sme zmenenú citlivosť po dodatočnom prerušení PDR16. Rovnaký výsledok 

sme pozorovali pre kmene vps16Δ a vps27Δ. 

Z výsledkov  je   zrejmé,   že   prerušenie   génu   PDR16   v mutantoch   s   deléciou 

v sledovaných vakuolárnych génoch navodzuje zvýšenú citlivosť ku všetkým testovaným 

antimykotikám. Z uvedeného vyplýva, že gén PDR16 a gény VMA1, VPS16 a VPS27 nie sú 

pravdepodobne zapojené do rovnakej metabolickej dráhy či bunkového deja. 

To, že sa v predchádzajúcom experimente nepodarilo prerušiť gén PDR16 

homologickou rekombináciou  delečnej  kazety v jednoduchých  mutantoch  vma1Δ,  vps16Δ 

a vps27Δ [8], bolo pravdepodobne náhodné. Presná funkcia Pdr16p v kvasinkových bunkách 

doposiaľ nie je plne objasnená a je potrebné vykonať ďalšie experimenty, aby sme odhalili, 

ako tento PITP proteín participuje na fenoméne MDR u kvasiniek. Jednou z možností, ako sa 

k tomuto poznatku priblížiť, je napr. skúmať interakcie génu PDR16 s génmi biogenézy 

fosfatidylinozitolu a jeho derivátov, ktoré zohrávajú významnú úlohu v signálnej transdukcii 

buniek, keďže úloha Pdr16p je očividne úzko spätá s týmito molekulami. 
 

 
 

Obr. 2. Stanovenie susceptibility študovaných mutantov S. cerevisiae voči azolovým antimykotikám. 
Séria riedení (2.106, 2.105   a  2.104   buniek/ml)  suspenzií  buniek  štandardných kmeňov (wt),  jednoduchých 
mutantov (pdr16Δ, vma1Δ, vps16Δ, vps27Δ) a dvojitých mutantov (pdr16Δ vma1Δ, pdr16Δ vps16Δ, pdr16Δ 
vps27Δ) bola vykvapkaná na YPD médium s rôznou koncentráciou azolov: FLU-flukonazol, KET-ketokonazol, 
ITR-itrakonazol, MIK-mikonazol. Výsledky boli zaznamenané po 3 dňoch kultivácie. 
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Záver   
Po sporulácii dvojitých mutantov pdr16 Δvma1Δ, pdr16 Δvps16Δ a pdr16Δ vps27Δ 

 

sme na základe tetrádovej analýzy určili genotypy jednotlivých spór. Identifikovali  sme 

spóry, ktoré rástli aj napriek tomu, že vo svojom genóme obsahovali oba prerušené gény. Na 

základe tohto pozorovania možno konštatovať, že u študovaných dvojitých mutantov 

nedochádza k syntetickej letalite. Stanovením minimálnej inhibičnej koncentrácie azolových 

derivátov sme u dvojitých mutantov pozorovali zvýšenú susceptibilitu voči testovaným 

antimykotikám v porovnaní s jednoduchými mutantami. To značí, že Pdr16p sa nezapája do 

rovnakej metabolickej dráhy ako proteíny vakuol Vma1p, Vps16p a Vps27p. 
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Abstract 

 
Genome editing of carbonic anhydrase IX using CRISPR-Cas9 system in cancer cells 
Carbonic anhydrase IX (CA IX) represents a unique member of carbonic anhydrase family of enzymes. 

CA IX expression is localized to hypoxic regions of solid tumors and thanks to its catalytic activity, CA IX helps 
to sustain proper intracellular pH of tumor cells. CA IX proved to be a bona fide marker of hypoxia, as well as a 
promising therapeutic target. Nowadays, CRISPR-Cas9 system of gene editing is a prevalent tool to insert 
defined mutations into desired genomic loci. It is derived from bacterial adaptive immune system and several 
groups managed to co-opt this strategy to create a system of introducing double strand breaks to mammalian 
genomes. In our study, we want to use this system to create defined mutations in CA9 gene (KO, targeted 
deletions) and thus establish novel models how to study CA IX function in its particular genomic neighborhood. 

 
 
Keywords: CA IX; cancer; CRISPR-Cas9; genome editing 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Karbonická anhydráza IX predstavuje transmembránový enzým, ktorého katalytická 

funkcia zabezpečuje  reverzibilnú  reakciu  oxidu  uhličitého  a vody za  vzniku  bikarbonátu 

a protónu (H+). Jej expresia je okrem niekoľkých typov tkanív takmer výlučne spätá so 

solídnymi nádormi [1]. Prostredníctvom indukcie pomocou HIF-1 transkripčného faktora 

koreluje s hypoxickými oblasťami, kde vďaka svojej pH regulačnej funkcii pomáha udržať 

vitálne vnútrobunkové pH za podmienok nádorovej acidózy [2]. CA IX okrem toho zohráva 

úlohu aj v bunkovej adhézii a migrácii [3-4]. Inhibícia jej katalytickej aktivity alebo samotnej 

expresie vedie k potlačenie rastu nádorových buniek in vitro [5] a aj nádorov ako takých in 

vivo [6]. 
 

CRISPR-Cas9 systém genomickej editácie je odvodený od bakteriálneho adaptívneho 

imunitného systému. Tento systém umožňuje baktériám, ktoré ho nesú ľahšie sa vysporiadať 

s cudzorodou  DNA   (vírusy   a pod.).   Časť   tohto   systému   zabezpečuje   spracovanie 

a zabudovanie exogénnej DNA do bakteriálneho CRISPR lokusu, zatiaľ čo ďalšia je 

zodpovedná za expresiu týchto sekvencií a ich fungovanie v komplexe s Cas9 nukleázou. 

Tento komplex potom vyhľadáva komplementárne sekvencie, ktoré sú následne pomocou 

nukléazy štiepené a degradované [7]. Naklonovaním kľúčových komponentov tohto systému 
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(Cas9 nukléaza, tracrRNA) do expresného vektora bol vytvorený efektívny systém 

genomickej editácie [8]. Ten je založený na zavedení dvojvláknových zlomov na cielené 

miesto v genóme, ktoré sú následne opravované pomocou nehomologického spájanie koncov 

(NHEJ). Keďže výsledkom tejto opravy je vznik náhodných mutácii, dizajn CRISPR-Cas9 

systému na 1. exón želaného génu spôsobuje vlastne jeho knock-out (KO). Následnou 

selekciou sme schopní izolovať jednotlivé klony s deficientnou prípadne úplne potlačenou 

expresiou želaného génu [7-8]. 

Cieľom našej práce bolo pripraviť sériu mutantov v géne kódujúcom CA IX (CA9 

gén) – ako štandardný CA9 KO, tak aj varianty s definovanými mutáciami – delécie 

funkčných domén CA IX (PG, CA). Genomická editácia CA9 génu v jeho štandardnom 

lokuse zabezpečuje zachovanie jeho expresie za súčasnej modifikácie jeho vlastností. To 

môže viesť k vytvoreniu nového nástroja, ktorého použitie nebude obmedzené nevýhodami 

klasických metód molekulárnej biológie. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Transfekcie plazmidov do bunkovej línie HT1080 boli uskutočnené pomocou 

Turbofect transfekčného reagentu (ThermoScientific). Bukové lyzáty boli pripravené v RIPA 

lyzačnom pufri a proteínová koncentrácia bola stanovená pomocou Pierce BCA protein assay 

kit (ThermoScientific). Proteínové lyzáty boli kvôli western blotu separované na PAGE (10 % 

gél) a prenesené na PVDF membránu. Proteíny nášho záujmu boli detekované 

chemiluminiscenciou pomocou sekundárnych protilátok konjugovaných s HRP (Dako). 

Na imunofluorescenčné značenie boli bunky založené na krycie sklíčka. Po hypoxickej 

inkubácii (1%) boli zafixované metanolom (5 min, -20°C) a následné podrobené značeniu 

primárnou (M75) a sekundárnou protilátkou (anti-mouse Alexa Fluor-488). 

PCR reakcie boli uskutočnené pomocou DreamTaq Green PCR master mix kitu 

(ThermoFischer). Genomická DNA bola izolovaná pomocou Wizard genomic purification kit 

(Promega). 

Na CRISPR-Cas9 sprostredkovanú editáciu sme používali plazmidy pX335 (nikáza) 

a pX459 (nukleáza, PURO), do ktorých sme prostredníctvom BbsI restrikčného miesta 

naklonovali gRNA sekvencie. Pri homologickej rekombinácii sa okrem plazmidov do buniek 

vkladali aj ssDNA templáty. Bunky boli po transfekcii selektované v médiu s obsahom G418 

(derivát neomycínu; nutnosť ko-transfekovať pcDNA3.1-NEO) alebo puromycínu. 
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Výsledky a diskusia 
 

Naším prvým cieľom bolo overiť efektivitu samotného editačného systému CRISPR- 

Cas9 na bunkovom modeli nášho záujmu. Na to sme využili fakt, že v sekvencii prvého exónu 

CA9 génu sa nachádza štiepne miesto pre BamHI restrikčnú endonukléazu. Na bezprostredné 

okolie tohto miesta boli navrhnuté 2 gRNA sekvencie (tab. 1.), ktoré boli osobitne 

naklonované do dvoch pX335 plazmidov (pX335-indelPG-A/B). Tieto plazmidy exprimujú 

upravenú formu nuklézy, tzv. nikázu, ktorá je schopná štiepiť iba jedno vlákno v cieľovej 

sekvencii DNA. Na úspešnú indukciu dvojvláknového zlomu je síce nutná expresia až dvoch 

blízko nasadajúcich komplexov gRNA-nikáza, no výhodou tohto prístupu je eliminácia 

prípadných nešpecifických štiepení na inom genomickom mieste. 

Bunková línia HT1080 bola transfekovaná ako prázdnym plazmidom (pX335-emp) tak 

aj kombináciou expresných plazmidov pX335-CA9-indelPG (A+B, 1:1). Po 24h inkubácii 

v hypoxii bola z buniek izolovaná genomická DNA a táto bola následne použitá ako templát 

na PCR amplifikáciu zasiahnutého úseku v 1 exóne CA9 génu. Na agarózový gél boli 

nanesené samotné PCR produkty, ako aj PCR produkty po štiepení BamHI restrikčnou 

endonukleázou (Obr. 1). Z obrázku 1 je zjavné, že výsledkom expresie pX335-indelPG 

plazmidov je prítomnosť populácie PCR produktov, ktoré nie sú štiepené pomocou BamHI 

restriktázy. To potvrdzuje, že BamHI restrikčné miesto v 1 exóne CA9 génu bolo úspešne 

mutované v nezanedbateľnej časti populácie buniek. 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Overenie CRISPR-Cas9 editačného systému v línii HT1080. 
 
 

Overený systém editácie  bol  následne  upravený na  zacielenie  konkrétneho  miesta 

v CA9 géne – Oblasť HRE elementu v promótorovej oblasti (miesto nasadania HIF-1 

transkripčného faktora) za cieľom pripraviť knock-out bunkovú líniu. Prislúchajúce sekvencie 

gRNA boli opäť naklonované do pX335 plazmidov (pX335-CA9-dHRE-A/B) a transfekované 

do buniek HT1080. Po selektovaní v médiu s obsahom G418 (derivát neomycínu) boli 

jednotlivé klony izolované, namnožené a overené pomocou PCR (neuvedné dáta). Klony, 
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ktoré pri PCR naznačovali mutované HRE miesto boli následne na expresiu CA IX overené aj 

western blotom (obr. 2) a prítomnosť mutácii bola dokázaná dodatočným sekvenovaním (obr. 

4). Ako je zrejmé z obr. 2 a 4, v klone dHRE40 sme úspešne dosiahli dostatočne dlhú deléciu 

na to, aby došlo ku knock-out CA9 génu. Naopak, náhodné mutácie viedli v klone dHRE49 

k reduplikácii určitej časti promótorovej sekvencie, výsledkom čoho je konštitutívna expresia 

aj za podmienok normoxie. Ostatné klony vykazujú potlačenú no nie úplne eliminovanú 

expresiu CA IX. 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Western blot pX335-dHRE klonov HT1080 získaných po selekcii 
 
 

Expresný profil CA IX sme v klonoch dHRE40 a dHRE49 demonštrovali aj pomocou 

imunofluorescencie (obr. 3). Membránová lokalizácia CA IX génu sa v klone dHRE40 úplne 

stráca, zatiaľ čo klon dHRE49 vykazuje oproti kontrole značný nárast vo „farbení“. 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Imunofluorescencia bunkových línii HT1080 ctrl, dHRE40 a dHRE49 
M75 (anti-CA IX), sekundárna protilátka = AF-488 (zelená). DAPI bolo použité na farbenie jadier (modrá). 

 
 

Naším ďalším cieľom bolo pomocou genomickej editácie vytvoriť bunkové línie s 

definovanými delečnými mutáciami v CA IX proteíne – konkrétne HT1080 CA9 deltaPG 

a deltaCA. Obe tieto domény zohrávajú dôležité úlohy v adhézii, migrácii a pH regulácii 

nádorových buniek [2-4]. Naším úmyslom bolo využiť homologickú rekombináciu (HDR) 

s použitím krátkych jednovláknových molekúl DNA (ssDNA, 100 - 200 bp). Tento model bol 

úspešne použitý na zavedenie definovaných delécií (0,1 – 100 kb) do ľudskej nádorovej línie 

prostredníctvom zinc-finger nukléazy zacielenej na dané miesto [9]. Podľa tohto dizajnu sme 

preto    navrhli    jednotlivé    ssDNA    templáty    (na    polarite    nezáleží)    a vložili    ich 
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s príslušnými pX459 plazmidmi do bunkovej línie HT1080. Z buniek sme následne izolovali 

genomickú DNA a na nej sme pomocou PCR amplifikovali zasiahnutý úsek tak, že jeden 

z primerov (dPG-R) bol navrhnutý na rozhranie novo-vzniknutého spojenia po delécii. 
 
 

 
 
 

Obr. 4. Sekvencie promótorovej oblasti CA9 génu v pX335-dHRE klonoch HT1080. 
HRE=Hypoxia response element (miesto nasadania HIF-1); UTR=untranslated region; ATG=štartovací kodón 

 
 

Pri úspešnej delécii by sme teda mali byť schopní pomocou PCR detekovať produkt o 

špecifickej veľkosti. Ako vidieť na obr 5., ko-transfekcia pX459-CA9-dPG spolu s dPG- 

ssDNA templátom  viedla  k vzniku  očakávaného  fragmentu.  Prítomnosť  slabého  signálu 

v kontrolnej vzorke pripisujeme možnosti nasadania špeciálneho primeru dPG-R polovicou 

svojej dĺžky na rozhranie sekvencií, výsledkom čoho je kryptická amplifikácia. 
 
 

 
 
 

Obr. 5. Overenie vzniku požadovaných delécii pomcou HDR. 
Vysvetlenie v texte. NC=negatívna kontrola - bez templátu. 

 
 

Následnou selekciou sme však nezískali žiadne klony, pravdepodobne kvôli nízkej 

efektivite HDR. Tá môže byť spôsobená použitím ssDNA templátu, ktorý využíva relatívne 

krátku homológiu (45 – 90 bp dlhé ramená). Keďže HDR nie je u cicavcov preferovaným 

typom opravy, použitie plazmidového templátu s dlhými homologickými ramenami (800 – 

1000 bp) by mohla viesť k vyššej efektivite a v našom prípade sa teda javí ako vhodnejšia 

stratégia prípravy delečných mutantov CA9 génu. 
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Tab. 1. Sekvencie gRNA použitých pri genomických editáciách. 
Jednotlivé sekvencie boli vložené do plazmidov pX335 alebo pX459. (*vzhľadom na štartovací kodón ATG) 

 
 

gRNA Sekvencia (5´ → 3´) Poloha v CA9 géne* Typ plazmidu ATB rezistencia 

CA9-indelPG-A CCCGGAGAGGAGGATCTACC +231 → +251 pX335 (nikáza) - 

CA9-indelPG-B TCTGGGTGAATCCTCTTCAC +219 → +199 pX335 (nikáza) - 

CA9-dHRE-A GCCCGTACACACCGTGTGCT -42 → -22 pX335 (nikáza) - 

CA9-dHRE-B GTGCATTGGAAACGAGAGCT -67 → -47 pX335 (nikáza) - 

CA9-dPG ATGCAGGAGGATTCCCCCTT +126 → +146 pX459 (nukleáza) puromycín 
 
 

Záver   
Naším prístupom sa nám podarilo vytvoriť želané klonálne línie HT1080 pomocou 

 

CRISPR-Cas9 systému – a to konkrétne knock-out CA9 génu (HT1080 CA9 dHRE40) ako aj 

jeho konštitutívne exprimovanú formu (HT1080 CA9 dHRE49). Obe tieto formy CA9 génu 

môžu poslúžiť ako modely endogénnej expresie CA IX pri štúdiu jej dopadov na rast nádorov. 
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Abstract 

 
Subcellular localization of enzymes in 3-oxoadipate and genstisate pathways in yeast Candida 

parapsilosis 
Hydroxyaromatic compounds are environmental pollutants on one hand but on the other hand they 

represent a carbon source for several organisms. One of those is an oportunistic yeast Candida parapsilosis, 
which can utilize hydroxyaromatic compounds via two degradation pathways, 3-oxoadipate and gentisate 
pathway. The aim of this work is to verify the intracellular localization of enzymes involved in these pathways 
identified so far. The localization of the enzymes varies on the carbon source present in the cultivation medium. 
It is interesting that in 3-oxoadipate pathway the last two reactions occur in mitochondria, whereas the beginning 
of gentisate pathway associates with mitochondria. 

 
 
Keywords: Candida parapsilosis; 3-oxoadipate pathway; gentisate pathway 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Candida parapsilosis je kvasinka schopná využívať pre svoj rast niektoré 

hydroxyaromatické zlúčeniny ako jediný zdroj uhlíka prostredníctvom dvoch dráh, a to 3- 

oxoadipátovej (3-OAD)  a gentisátovej  dráhy  (GD)  [1].  Tieto  dve  dráhy  boli  objavené 

v baktériách [3] a neskôr aj v kvasinkách [4]. Pomocou 3-OAD je C. parapsilosis schopná 
 
 

 
 

Obr. 1. Katabolická dráha zahŕňajúca rozklad hydroxybenzénov a hydroxybenzoátov v bunkách C. 
parapsilosis 

V prvom kroku je 4-hydroxybenzoát (4OH) dekarboxylovaný prostredníctvom enzýmu 4-hydroxybenzoát-1- 
hydroxylázy (Mnx1) na hydrochinón (1,4-dihydroxybenzén), ktorý je substrátom pre hydrochinónhydroxylázu 
(Mnx3). Mnx1 okrem 4-hydroxybenzoátu premieňa 2,4-dihydroxybenzoát (2,4-diOH) a 3,4-dihydroxybenzoát 

(3,4-diOH) na hydroxyhydrochinón (HHQ). Enzým Mnx3 je schopný využívať ako substráty hydrochinón 
a rezorcinol, ktoré sú ďalej premieňané na hydroxyhydrochinón metabolizovaný na 2-maleylacetát pomocou 

katechol-1,2-dioxygenázy (Hdx1). 2-maleylacetát je ďalej premieňaný na 3-oxoadipát, ktorý je substrátom pre 
enzým 3-oxoadipát:sukcinyl-CoA-transferázu 1 (Osc1). Poslednú reakciu v 3-OAD katalyzuje enzým 3- 

oxoadipyl-CoA-tioláza 1 (Oct1), a to premenu 3-oxoadipyl-CoA na konečné produkty tejto dráhy, a to acetyl- 
CoA a sukcinát [1, 2]. 
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premieňať substráty ako 2,4-dihydroxybenzoát (2,4-diOH), 4-hydroxybenzoát (4OH) a 3,4- 

dihydroxybenzoát (3,4-diOH) až na koncové produkty sukcinát a acetyl-CoA (Obr. 1) [1]. 

Vstupujúcim substrátom do gentisátovej dráhy je 3-hydroxybenzoát (3OH), ktorý je 

sledom reakcií premieňaný až na fumarát a pyruvát (obr. 2). Pri kultivácii C. parapsilosis 

s rôznymi derivátmi fenolu dochádza k zvýšenej expresii génov, ktoré kódujú enzýmy 3-OAD 

a GD [2]. 
 
 

 
 

Obr. 2. Katabolická dráha zahŕňajúca rozklad hydroxybenzoátov v gentisátovej dráhe v kvasinke C. 
parapsilosis - 3-hydroxybenzoát (3OH) je premieňaný prostredníctvom enzýmu 3-hydroxybenzoát-6- 
monooxygenázy (Mnx2) na 1,2-dihydroxybenzoát (1,2-diOH; gentisát). Ten je ďalej premenený na 3- 

maleylpyruvát, pričom túto premenu katalyzuje gentisát-1,2-dioxygenáza (Gdx1). 3-maleylpyruvát je následne 
metabolizovaný na 3-fumarylpyruvát, ktorý je za účasti enzýmu fumarylpyruvátizomerázy (Fph1) premenený až 

na koncové produkty fumarát a pyruvát [1]. 
 
 

Autori Holešová  a kol.  [1]  charakterizovali  enzýmy Mnx1,  Mnx2,  Mnx3  a  Gdx1 

a neskôr autori Zeman a kol. [2] charakterizovali enzýmy Fph1, Hdx1, Osc1 a Oct1 

katalyzujúce reakcie 3-OAD a GD. Bolo zaujímavé, že lokalizácia niektorých enzýmov GD 

sa líšila v závislosti od zdroja uhlíka, ktorý bol prítomný v kultivačnom médiu. Navyše, 

vnútrobunkové umiestnenie niektorých enzýmov nebolo overené na všetkých substrátoch, 

ktoré predstavovali zdroj uhlíka pre ich rast. Z týchto dôvodov sme sa rozhodli overiť 

subcelulárnu lokalizáciu doteraz identifikovaných enzýmov 3-OAD a GD, pričom všetky 

podmienky experimentov boli rovnaké. Určili sme aj subcelulárnu lokalizáciu doteraz 

necharakterizovanej maleylpyruvátizomerázy (pracovný názov Gfa1) z GD in vivo (obr. 2). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Kultivácia kvasiniek 
 

Bunky  kvasinky  C.  parapsilosis   CLIB  214    ura3-   sme  kultivovali  pri  28  °C 

v selektívnom médiu (0,17 % YNB, 0,5 % síran amónny a 40 µg/ml adenín), do ktorého boli 

pridané hydroxyaromatické zlúčeniny (3OH a 4OH) na výslednú koncentráciu 10 mM. Ako 

kontrolu sme používali bunky kultivované v selektívnom médiu s 2 % glukózou. 
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Transformácia do kvasiniek 
 

Na lokalizáciu enzýmov z 3-OAD a GD in vivo boli pripravené kvasinkové konštrukty 

pBP8_MNX1, pBP8_MNX2, pBP8_MNX3, pBP8_GDX1 [1], pBP8_FPH1, pBP8_HDX1, 

pBP8_OCT1, pBP8_OSC1 [2] a pBP8_GFA1 [táto práca] vo fúzii s génom pre zelený 
fluorescenčný proteín yEGFP3. Tieto plazmidy sme transformovali do buniek C. parapsilosis 

CLIB 214 ura3-. Bunky C. p. CLIB 214 ura3- narastené na tuhom médiu YPD (2 % peptón, 1 

% kvasničný extrakt, 2 % glukóza) sme premyli v deionizovanej H2O. Po centrifugácii sme 

pelet rozsuspendovali v 100 mM octane lítnom (LiAc) a inkubovali 10 min. pri 30 °C. Bunky 

sme alikvotovali, supernatant odstránili a na pelety sme postupne navrstvovali 50 % PEG 

3350 (polyetylénglykol), 1 M LiAc, jednovláknovú nosičovú DNA a 100 ng – 2 µg 

plazmidovej DNA. Následne sme vzorky jemne premiešali, krátko vortexovali so súčasným 

ochladzovaním na ľade a inkubovali 30 min. pri 30 °C. Po inkubácii nasledoval tepelný šok 

20 min. pri 42 °C. Po centrifugácii sme pelety rozsuspendovali v sterilnej deionizovanej H2O, 

vysiali na platničky so selektívnym médiom s 2 % glukózou a inkubovali pri 28 °C po dobu 

4-6 dní. 

Fluorescenčná mikroskopia 
 

Aby sme mohli sledovať expresiu jednotlivých génov pomocou fluorescenčnej 

mikroskopie, bunky  C.  parapsilosis,  nesúce  plazmidy  s génmi  z  3-OAD  a GD  vo  fúzii 

s yEGFP3, sme kultivovali na hydroxyaromatických zlúčeninách, a to na 3-hydroxybenzoáte 

(3OH) a 4-hydroxybenzoáte (4OH) aby došlo k indukcii expresie. Mitochondrie sme 

vizualizovali s fluorescenčným markerom MitoTracker Red (Molecular Probes) na výslednú 

koncentráciu 50 nM a bunky inkubovali pri 28 °C 30 min. Na zabránenie vysokého pozadia 

sme bunky pred mikroskopiou premyli s 1x PBS. Lokalizáciu fúznych proteínov sme 

zaznamenávali pomocou fluorescenčného mikroskopu Olympus BX50 s kamerou Olympus 

DP70 a používali sme 1000 násobné zväčšenie. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Prostredníctvom 3-OAD a GD dokáže C. parapsilosis využívať hydroxyaromatické 

zlúčeniny pre svoj rast ako jediný zdroj uhlíka. Produkty týchto dráh sú vzájomne prepojené s 

metabolizmom bunky odohrávajúcim sa v jej rôznych kompartmentoch. Našim cieľom je 

zistiť subcelulárnu lokalizáciu enzýmov týchto dráh v závislosti od využívaného zdroja 

uhlíka. Podľa programu MitoProtII [5] sme určili pravdepodobnosť výskytu jednotlivých 

enzýmov v mitochondriách in silico. Jedine enzýmy Fph1 (0,8226), Mnx1 (0,6546), Oct1 

(0,9296)  a Osc1  (0,8559)  obsahujú  mitochondriálnu  presekvenciu  na  N-konci  s vysokou 
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pravdepodobnosťou (číslo v zátvorke udáva pravdepodobnosť importu do mitochondrií). Pre 

lokalizačné experimenty sme ako mitochondriálny marker používali MitoTracker Red. U 3- 

OAD sme overili lokalizáciu proteínov Mnx1, Mnx3, Hdx1, Osc1 a Oct1 (obr. 1) a u GD boli 

charakterizované Mnx2, Gdx1, Gfa1 a Fph1 (obr. 2). 

Keďže 4OH je jedným zo vstupujúcich substrátov 3-OAD, pri kultivácii C. 

parapsilosis sa v médiu so 4OH exprimovali gény pre enzýmy tejto dráhy [1]. Autori 

Holešová a kol., pozorovali prítomnosť monooxygenáz Mnx1 a Mnx3 v cytosole nezávisle 

od kultivačného média. V našom prípade sa Mnx1 a Mnx3 v prítomnosti 4OH na rozdiel od 

glukózy    vyskytovali     v diskrétnych     oblastiach,     ktoré     čiastočne     kolokalizovali 

s mitochondriami. Autori Zeman a kol. [2] charakterizovali lokalizáciu dioxygenázy Hdx1 

v prítomnosti 4OH v cytosole. Podľa našich experimentov sa Hdx1 v prítomnosti 4OH aj 

glukózy    vyskytoval     v diskrétnych     oblastiach,     ktoré     čiastočne     kolokalizovali 

s mitochondriami. Rozdiely v našich výsledkoch s publikovanou literatúrou sú spôsobené 

odlišnou kultiváciou. Posledné dva enzýmy tejto dráhy, Osc1 a Oct1 [2], boli pri kultivácii s 

4OH    alebo glukózou     pozorované     v diskrétnych     oblastiach,     ktoré     kolokalizovali 

s mitochondriami, čo sa potvrdilo farbením s MitoTracker Red (obr. 3). Toto zistenie nie je 

prekvapujúce, keďže koncové produkty 3-OAP môžu byť využívané v Krebsovom cykle [2]. 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Subcelulárna lokalizácia enzýmov 3-oxoadipátovej dráhy v bunkách C. parapsilosis 
Bunky s plazmidmi z 3-OAD sme kultivovali v selektívnom médiu so 4-hydroxybenzoátom (S4OH) 

a v selektívnom médiu s glukózou (SD) pri 28 °C. Mitochondrie sme farbili mitochondriálnym markerom 
MitoTracker Red. 
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Počas kultivácie C. parapsilosis s 3OH sa exprimovali gény pre enzýmy Mnx2, Gdx1, 

Gfa1 a Fph1 z GD. Proteín Mnx2 sa v prítomnosti 3OH alebo glukózy v médiu vyskytoval 

v diskrétnych oblastiach, ktoré kolokalizovali s mitochondriami, hoci tento proteín 

neobsahuje mitochondriálnu presekvenciu na N-konci [2] (obr. 4). Podobné pozorovania 

popísali aj Holešová a kol. [1], kde sa lokalizácia Mnx2 aj Gdx1 líšila v závislosti od 

kultivačného média. Gdx1 sa v prítomnosti glukózy vyskytoval v cytosole a v prítomnosti 

3OH kolokalizoval s mitochondriami (obr. 5). Výskyt tohto enzýmu na ďalšom substráte (2,5- 

diOH) budeme ďalej skúmať. Je zaujímavé, že prvé dve reakcie GD súvisia s mitochondriami 

aj keď je vysvetlenie zatiaľ neznáme. Enzým Gfa1, ktorého lokalizácia ešte nebola skúmaná, 

bol pozorovaný v cytosole nezávisle od kultivačného média. Podobne ako Gfa1 sa správal aj 

Fph1 [2] (obr. 5). Prostredníctvom GD je 3OH premenený na fumarát a pyruvát. Predpokladá 

sa, že tieto metabolity vznikajú v cytosole, keďže enzým Fph1 katalyzujúci premenu 3- 

fumarylpyruvátu na fumarát a pyruvát má cytosolickú lokalizáciu. Bunka môže pyruvát 

prenášať z cytosolu do mitochondrií pomocou pyruvátového prenášača (Mpc1 a Mpc3), kde 

ho môže využívať v Krebsovom cykle. Ďalším spôsobom pre využitie pyruvátu je jeho 

premena na oxalacetát, ktorý je využívaný v peroxizómoch v glyoxylátovom cykle alebo 

vstupuje do glukoneogenézy [2]. Druhým produktom GD je fumarát, ktorý môže byť 

transportovaný pomocou sukcinát/fumarátového prenášača (Sfc1) do mitochondrií, kde sa 

zapája do Krebsovho cyklu [2]. Na druhej strane, môže byť fumarát premieňaný cez malát až 

na už spomenutý oxalacetát. 
 
 

 
 

Obr. 4. Subcelulárna lokalizácia enzýmov gentisátovej dráhy v bunkách C. parapsilosis 
Bunky s plazmidmi z GD sme kultivovali v selektívnom médiu s 3-hydroxybenzoátom (S3OH) a v selektívnom 
médiu s glukózou (SD) pri 28 °C. Mitochondrie sme farbili s mitochondriálnym markerom MitoTracker Red. 
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Záver   
Cieľom tejto práce bolo overiť subcelulárnu lokalizáciu doteraz charakterizovaných 

 

enzýmov 3-OAD a GD v bunkách C. parapsilosis. Určili sme aj výskyt ešte 

neidentifikovaného enzýmu Gfa1 in vivo. Predpokladáme, že produkty týchto dráh sú 

vzájomne prepojené s celkovým metabolizmom bunky. Posledné dve reakcie v 3-OAD sú 

katalyzované  enzýmami   Osc1   a Oct1,   ktorých   výskyt   sme   experimentálne   potvrdili 

v mitochondriách. Výslednými produktmi tejto dráhy sú sukcinát a acetyl-CoA, ktoré 

pravdepodobne vstupujú do Krebsovho cyklu. Z experimentálnych výsledkov môžeme 

usúdiť, že začiatok GD je prepojený s mitochondriami. Enzýmy Mnx2 a Gdx1 sme pozorovali 

v diskrétnych oblastiach kolokalizujúcich s mitochondriami aj napriek tomu, že sa u nich 

nenašla mitochondriálna presekvencia. Výsledné produkty GD, fumarát a pyruvát 

nachádzajúce sa v cytosole, môže bunka využívať v troch rôznych kompartmentoch. 
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Abstract 

 
Effect of grazing on Lepidoptera species at selected localities of Bratislava 
Present study is focused on mapping of Lepidoptera in Slovakia, specifically the Bratislava region. The 

paper contains data about abundance and diversity of Lepidoptera in localities with conservation management. 
The monitoring was conducted in localities – Weitov lom in Devínska Kobyla, Jurský Šúr, Ostrovné lúčky, 
Podunajské Biskupice. We found 46 species from 8 families. Monitoring will continue in the future. It will be 
possible to compare data in the next few years. Collected information will be used to evaluate an influence of 
livestock on butterfly population. 

 
 
Keywords: Lepidoptera; species diversity; abundance; monitoring; Bratislava 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Práca prezentuje čiastkové výsledky monitoringu motýľov z roku 2016. Cieľom 

monitoringu je zaznamenať vplyv pastvy na populácie tohto hmyzu na vybraných lokalitách 

v okolí Bratislavy. Monitoring je súčasťou projektu: LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana a obnova 

území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy, ako súčasť aktivity E.4: 

Monitoring vplyvov manažmentových opatrení na vybrané druhy. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na zistenie druhového zloženia a relatívnej početnosti motýľov sme  použili metódu 
 

transektového sčítania, ktorá je jedna z najpoužívanejších v Európe [1]. Transektom dlhým 
 

100 m sme prechádzali pomalým tempom. Zaznamenávali sme všetkých zástupcov radu 

Lepidoptera v okruhu 5 metrov. V prípade potreby presnej determinácie sme motýle 

odchytávali entomologickou sieťkou a následne boli jedince opätovne vypustené. Monitoring 

sme uskutočnili od apríla do októbra v roku 2016 v pravidelných intervaloch raz za 14 dní. 

Motýle boli zaznamenávané za slnečných a bezveterných dní. Na konci roka sme na základe 

získaných údajov vypočítali index početnosti [1]. Index sme vypočítali ako súčet všetkých 

motýľov daného druhu zaznamenaných za rok. Monitoring sme uskutočnili na 4 lokalitách: 

Weitov lom na Devínskej Kobyle (3 transekty), Jurský Šúr (2 transekty), Ostrovné lúčky (2 

transekty), Podunajské Biskupice (3 transekty). 
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Výsledky a diskusia 
 

Výskumom sme na štyroch lokalitách zistili celkovo 46 druhov z 8 čeľadí (Tab. 1). 
 
 
 

Tab. 1. Tabuľka relatívnej početnosti 
 

Tabuľka relatívnej početnosti zástupcov radu Lepidoptera 
Weitov lom Šúr Ostrovné lúčky Podunajské Biskupice 

 
Taxón / Rok 

T1 
2016 

T2 
2016 

T3 
2016 

T1 
2016 

T2 
2016 

T1 
2016 

T2 
2016 

T1 
2016 

T2 
2016 

T3 
2016 

Papilio machaon  (Linnaeus, 1758) 3 12 3 0 0 2 0 2 8 5 
Iphiclides podalirius  (Linnaeus, 1758) 5 2 3 0 0 13 2 9 3 9 
Zerynthia polyxena  (Denis & Schiffermuller, 1775) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 0 3 1 0 0 0 2 0 0 0 
Leptidea sinapis  (Linnaeus, 1758) 3 13 14 10 9 17 17 19 16 17 
Pieris brassicae  (Linnaeus, 1758) 2 2 0 3 8 3 2 2 3 2 
Pieris napi  (Linnaeus, 1758) 4 21 19 29 29 23 16 5 15 13 
Pontia daplidice  (Linnaeus, 1758) 4 11 4 0 0 2 0 8 6 6 
Colias hyale  (Linnaeus, 1758) 7 9 6 5 6 3 0 12 7 8 
Colias crocea  (Furcroy, 1785) 4 10 6 2 0 3 0 11 10 11 
Apatura ilia  (Denis & Schiffermüller, 1775) 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 
Inachis io  (Linnaeus,1758) 3 10 4 15 16 7 5 9 5 3 
Vanessa atalanta  (Linnaeus, 1758) 3 2 1 5 6 3 2 4 2 4 
Vanessa cardui  (Linnaeus, 1758) 11 10 6 11 9 10 11 11 8 15 
Polygonia c-album(Linnaeus, 1758) 10 11 3 16 15 11 15 14 14 14 
Aglais urticae ( Linnaeus, 1758) 16 17 7 19 23 10 4 17 15 19 
Boloria dia (Linnaeus, 1767) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 
Issoria lathonia  (Linnaeus, 1758) 26 27 10 39 38 46 25 8 19 11 
Melitaea cinxia  (Linnaeus, 1758) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 
Melitaea didyma  (Esper, 1779) 0 10 14 0 0 24 3 0 13 11 
Hipparchia fagi  (Scopoli, 1763) 2 5 18 0 0 4 0 0 2 0 
Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 2 4 3 0 0 4 1 0 0 0 
Minois dryas  (Scopoli, 1763) 1 6 6 0 5 9 1 0 11 9 
Melanargia galathea  (Linnaeus, 1758) 3 29 8 10 26 21 3 1 16 14 
Brintesia circe  (Fabricius, 1775) 4 9 16 0 1 12 2 0 5 7 
Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761) 0 2 3 0 0 0 0 0 1 3 
Maniola jurtina  (Linnaeus, 1758) 10 21 10 15 30 31 2 6 19 16 
Aphantopus hyperathus  (Linnaeus, 1758) 8 17 5 14 24 16 0 7 13 12 
Araschnia levana  (Linnaeus, 1758) 6 4 3 15 8 12 3 2 5 9 
Lycaena dispar  (Haworth, 1803) 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 
Cupido minimus  (Fuessly, 1775) 2 14 10 0 3 5 5 1 4 2 
Scolitantides orion  (Pallas, 1771) 18 16 0 0 0 0 0 0 0 0 
Polyommatus coridon  (Poda1761) 13 6 2 0 0 0 0 0 0 0 
Glaucopsyche alexis  (Poda, 1761) 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 
Callophrys rubi  (Linnaeus, 1758) 5 3 0 7 4 7 3 0 0 0 
Lycaena tityrus  (Linnaeus, 1758) 3 4 1 0 0 0 0 4 6 5 
Lycaena phlaeas  (Poda, 1761) 11 11 2 9 9 11 3 0 3 3 
Polyommatus icarus  (Rottemburg, 1775) 35 24 15 10 24 35 22 0 9 9 
Callimorpha quadripunctaria  (Poda, 1761) 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
Amata phegea  (Linnaeus, 1758) 15 18 3 9 16 20 16 0 6 0 
Macroglossum stellatarum  (Linnaeus, 1758) 2 15 6 0 0 0 0 0 6 3 
Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 
Erynnis tages  (Linnaeus, 1758) 2 2 2 0 5 0 0 0 3 2 
Thymelicus sylvestris  (Poda, 1761) 0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 
Hesperia comma  (Linnaeus, 1758) 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 
Eiogaster catax  (Linnaeus, 1758) 0 3 2 0 0 4 0 0 0 0 
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Lokalita Weitov lom: Zo skúmaných lokalít vykazoval Weitov lom najvyššiu druhovú 

diverzitu (41 druhov). Pastva hospodárskych zvierat momentálne zabraňuje zarastaniu 

lokality, čo má pre motýle existenčný význam. Na lokalite sme vykonali monitoring na 3 

transektoch. Zaznamenali sme aj chránené druhy Eriogaster catax (Obr. 1), Lycaena dispar a 

Callimorpha quadripunctaria. 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Eriogaster catax 
(foto: autor) 

 
 

Lokalita Ostrovné lúčky: Na lokalite Ostrovné lúčky transekty zarastajú krovinami. 

Najviac zastúpené motýle na lokalite boli Polyommatus icarus, Maniola jurtina a Issoria 

lathonia (Tab. 1). Tieto druhy patria k veľmi nenáročným na prostredie [2]. Zvyšok zistených 

druhov sa na lokalite vyskytoval vo veľmi malých počtoch. Zaujímavým nálezom bol 

chránený druh Eriogaster catax (Obr. 1) . 

Lokalita Jurský Šúr: Transekty predstavujú zarastajúce lúčne porasty. Lokalita je už 

vo výraznom stupni sukcesie, čo výrazne ovplyvňuje nižšiu diverzitu, ale i početnosť 

populácií. Na transekte č. 2 už prebieha pastva hospodárskych zvierat, čo sa prejavilo i na 

vyššej početnosti populácií niektorých druhov (Tab. 1). 

Lokalita Podunajské Biskupice: Na lokalite Podunajské Biskupice sme monitorovali 

tri transekty. Najvyššiu druhovú diverzitu dosahoval transekt č. 3. Tento transekt sa nachádza 

na ostrove Kopáč. Na transekte č. 2 sme zaznamenali zákonom chránený druh Zerynthia 

polyxena (Obr. 2). 
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Obr. 2. Zerynthia polyxena 
(foto: autor) 

 
 

Záver   
V práci uvádzame čiastkové výsledky  monitoringu motýľov z roku 2016 na štyroch 

 

lokalitách: Weitov lom na Devínskej Kobyle (3 transekty), Jurský Šúr (2 transekty), Ostrovné 

lúčky (2 transekty) a Podunajské biskupice (3 transekty). V uvedenom období sme zistili na 

skúmaných lokalitách 46 druhov z 8 čeľadí, u ktorých uvádzame aj relatívnu početnosť. Zo 

zistených druhov sú z hľadiska ochrany prírody najvýznamnejšie Lycaena dispar, Calimorpha 

quadripunctaria, Eriogaster catax a Zerythia polyxena Keďže viaceré druhy motýľov slúžia 

ako vynikajúce indikačné druhy antropogénnych zmien, ich monitoring je na lokalitách, na 

ktorých sa  začala  aplikovať  pastva,  veľmi  významný  [3].  Monitoring  uskutočníme  aj 

v nasledujúcom období, čím budeme monitorovať motýle vzhľadom na prebiehajúcu pastvu. 
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Abstract 

 

Novel protein-coding genes can arise either through re-organization of pre-existing genes or de novo from 
noncoding sequences. Many de novo genes have been discovered in various organisms during the last decade, from 
bacteria, yeast, plants and Drosophila to mammals including human. To this day several functional de novo genes 
have been discovered in Saccharomyces cerevisiae. We searched the genome of S. cerevisiae for open reading 
frames (ORFs) showing de novo genes characteristics and based on proteomics and bioinformatics analysis we 
discovered a candidate de novo gene YBL100C overlapping an annotated gene ATP1. A genome-wide proteomics 
analysis has suggested that it is expressed during amino acid starvation. We examined the expression of this putative 
de novo gene under its native promoter during normal and stress conditions. 

 
 
Keywords: de novo genes; overlapping genes; Saccharomyces cerevisiae; stress 

 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Protein-coding sequences found only in one species or lineage with no homologs are 

called de novo genes or ORFans [1]. The exact mechanism of their emergence remains elusive, 

however, two pathways have been suggested. Either an open reading frame (ORF) appears in a 

transcribed locus or an existing ORF experiences low sporadic transcription [2]. Noncoding 

sequences have to meet several conditions to become a functional gene. Short ORFs arise in the 

genome with high probability and might be transcribed at a low level [3-5]. Various studies have 

also suggested pervasive translation outside of coding sequences [6,7]. The function of new 

genes and their expression is likely to be manifested under stress conditions [7]. 

De novo genes overlapping another, evolutionary ancient, gene have been discovered in 

Escherichia coli [8] and Deltaretroviruses [9]. Overlapping genes are pairs of adjacent genes 

sharing certain region of their coding sequence. This may mediate genome size reduction, 

increase the repertoire of proteins and ensure coordinated expression of functionally related 

genes [10]. Although overlapping genes were originally discovered in viruses and mitochondria, 

it was shown they are a consistent feature across all microbial genomes [11]. 

Several functional de novo genes have been discovered in the yeast Saccharomyces 

cerevisiae [12-14]. The number of potential candidates is much higher, but their function is 

difficult to examine partly due to the lack of homologs. Based on this premise, the main aim of 

321 



the study is to identify novel putative de novo genes in S. cerevisiae and perform their functional 

analysis. 
 
 
Materials and methods 

 

Integrative Genomics Viewer (IGV) was used for visualization of overlapping genes [15]. 

Synteny of the de novo gene regions was checked using YGOB [16]. Alignments were done 

using EMBOSS tool Muscle for multiple sequence alignments [17]. ORFs were predicted using 

EMBOSS tool getorf with parameter -find 3 and Snapgene [18]. Sequences were translated using 

EMBOSS Transeq with parameters: frame 1, standard codon table and reverse set as “yes” if the 

gene is encoded by the reverse strand. 

S. cerevisiae strain BY4741 (his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0) cells containing pESC- 

derived plasmid (provided by dr. Miroslav Chovanec, Institute of Experimental Oncology, BMC 

SAV) were cultivated in SD medium (0.17% yeast nitrogen base, 0.5% (NH4)2SO4, 2% glucose) 

with amino acids histidine, methionine and leucine at 28 or 30oC. Induction was performed by 
 

cultivation in starvation medium (SD without amino acids) for 20 minutes at 30oC. For the 

amplification of plasmids, we used E. coli strain DH5α grown at 37oC in LBA medium (1% 
peptone, 0.5% yeast extract, 0.5% 5M NaCl pH=7, 100 μg/ml ampicillin). 

To study the protein presence, proteins separated on SDS-polyacrylamide gel [19] were 

transferred onto a nitrocellulose membrane. Prestained Protein Marker was used for the protein 

size comparison. Western blot was performed as described [20]. Electrophoresis, isolation of 

genomic DNA, transformation of yeast cells, SDS-PAGE electrophoresis and TCA precipitation 

were done as in [21]. We used kits NucleoSpin Plasmid (Macherey-Nagel) for the isolation of 

plasmid DNA and NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel) for purification of 

DNA from agarose gel. 
 
 
Results and discussion 

 
Despite a large number of unannotated ORFs, only a few functional de novo genes have 

been described in S. cerevisiae. Some of them might potentially be newly originated genes of an 

unknown function. In our study, we searched the genome for these potential de novo gene 

candidates and examined their expression. 
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Proteomics combined with bioinformatics tools have shown six potential candidate de 

novo genes [22]. For each of the six differentially expressed ORFs in S. cerevisiae genome, we 

analyzed the synteny of the locus, the overlap with annotated genes and the level of conservation 

in sister species S. mikatae, S. kudriavzevii and S. uvarum. The results are summarized in Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Candidate de novo genes. 
Table shows the names of all six putative de novo genes. For each of them, there is the overlapping annotated gene, 
strand of the putative de novo gene and annotated gene, synteny of the region and conservation of the putative de 

novo gene. Percentage of overlap shows the portion of the de novo gene which overlaps the annotated gene. 
Conservation was estimated based on the existence of homologous ORFs in sister species and their length. The less 

stars, the more likely it is a de novo gene. 
 

 

Putative de novo gene 
 

Annotated gene 
 

Strand 
 

% of overlap 
 

Synteny 
 

Conservation 

Scer_ch_2_1563 
 

YBL099W 
 

-/+ 
 

80.4 
 

yes 
 

* 
 

Scer_ch_4_67 
 

YDL219W 
 

+/+ 
 

100 
 

yes 
 

***** 
 

Scer_ch_10_484 
 

YJR031C 
 

+/- 
 

100 
 

yes 
 

*** 
 

Scer_ch_14_304 
 

YNL164C 
 

+/- 
 

100 
 

yes 
 

*** 
 

Scer_ch_14_978 
 

YNL065W 
 

-/+ 
 

100 
 

yes 
 

**** 
 

Scer_ch_15_1491 
 

YOR119C 
 

-/- 
 

100 
 

yes 
 

**** 

 
 

The candidate ORF Scer_Chr_4_67 was discarded after the analysis of overlap, because 

it corresponds to the first exon and part of the intron of its overlapping gene. Other four 

candidate ORFs were filtered out after multiple sequence alignment and prediction of translation. 

The sequence of these ORFs seem to be conserved among the studied species. Since there is 

some level of conservation, these candidates are clearly not species-specific and therefore could 

not be considered de novo genes. Scer_Chr_2_1563 (YBL100C) has been chosen as the most 

promising candidate (Fig.1). It lies on the opposite strand than its overlapping gene and they do 

not share a reading frame. There are only shorter ORFs within the corresponding sequences in 

sister species. This gene can be easily tagged without corrupting the ORF of its overlapping 

gene. 
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Fig. 1. Map of the putative de novo gene YBL100C. 
ORF of the gene YBL100C (green arrow) is 312 bp long and overlaps the annotated gene ATP1 (red arrow). It is 

located on the opposite strand and these overlapping genes do not share a reading frame. 
 
 

The putative de novo gene YBL100C might be expressed at low levels and could be 

induced only under specific stress conditions. The corresponding protein was detected during 

amino acid starvation using a proteome-wide mass spectrometry analysis [21]. In order to 

confirm the expression of the putative de novo gene and examine its changes, we decided to 

prepare FLAG-tagged version of protein products of both overlapping genes, ATP1 and 

YBL100C. Three plasmid constructs were prepared. pESC_URA_YBL100C_FLAG contains the 

tagged putative de novo gene to assess its expression at the protein level. 

pESC_URA_ATP1_FLAG have the tagged ATP1 gene to check whether its expression changes 

under the stress conditions as well. pESC_URA_PSO2_FLAG with tagged PSO2 gene serves as 

a positive control of antibodies affinity to FLAG tag. All of these plasmids were transformed into 

S. cerevisiae. The yeast cells carrying plasmids were cultivated in either normal (SD medium 

with amino acids) or starvation (SD medium without amino acids) conditions, except for the 

positive control. Western blot was done using the extracted proteins (Fig. 2). 

Western blot was done in order to analyze the expression of the studied genes ATP1 and 

YBL100C and change of their expression under normal and starving conditions. As a positive 

control, we chose the gene PSO2_FLAG. We do not see any signal in the lane with the positive 

control, because the gene is under control of GAL1 promoter and its expression was not induced 

during the incubation. The corresponding band was detected by the next Western blot (Fig. 3). 

The corresponding protein encoded by ATP1_FLAG gene is present and its expression is 

unchanged by the starving conditions, yet we did not detected the protein YBL100C_FLAG 

under the tested conditions. Although this could mean that the putative de novo gene is only an 

ORF arisen by chance and does not encode any protein, its expression might be induced by 

particular stress conditions which were not tested or might be under detection limit for Western 

blotting method. 
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Fig. 2. Western blot failed to confirm the expression of the putative de novo gene during starvation. Bands of 

the size 14 kDa (YBL100C_FLAG), 77.4 kDa (Pso2_FLAG) and 61.3 kDa (Atp1_FLAG) were expected. We 
detected protein Atp1_FLAG, whose expression did not change under starvation conditions. Pso2 and YBL100C 

proteins were not detected. 
 

 
Fig. 3. Western blot confirmed the expression of Pso2 protein. Positive control contains protein extracts from 
yeast cells containing plasmid with PSO2_FLAG, previously detected by Western blot. Protein Atp1 was used as a 

positive control of Western blot. Protein Pso2 was detected in three out of four tested clones, therefore the affinity of 
antibodies to FLAG tag was confirmed. Protein YBL100C was not detected. 

 
Conclusion 

 

We identified the putative de novo gene YBL100C in the yeast S. cerevisiae that overlaps 

an annotated gene, ATP1. Although the genome-wide proteomics analysis suggested its 

expression during starvation for amino acids, our experiments failed to confirm the observation. 

Based on these results, our future plans include analyzing its expression under other types of 

stress conditions and confirming its ability to produce a protein by inducing the expression of the 

gene YBL100C under the promoter of a functional gene. Ultimately, these experiments might 

help us to predict the function of this newly identified de novo gene candidate. 
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Abstract 

 

Occurrence of dactyloscopic minutiae in hypotenar area of the palm in Slovak male population 
Minutiae are one of the most used markers in the identification process. They are mostly used with other 

markers for example patterns, to establish identity of a person. They are commonly used when we don’t have a 
whole fingerprint or palmprint but just a fragment of it. There are 13 types of minutiae, which are commonly used 
in identification process. The aim of this study was to determinate the total number of minutiae, their frequency and 
correlations between types of minutiae in Slovak male population. The studied group consists of 40 males from 
Slovak population in the age from 18 to 70 years. This gave us total of 80 palmprints. Total number of minutiae was 
12 380 and the most common minutia was ridge ending (54.2%) and the least common was minutia trifurcation 
(0.05%). Most important are those minutiae, which are not in correlation, because their occurrence is random. In 
male population it was these minutiae for example: return – bifurcation, bridge – overlap, return – dock, trifurcation 
– dot. 

 
 

Keywords: forensic anthropology; minutiae; dactyloscopy; identification process 
 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Odtlačky prstov a dlaní patria medzi najstaršie a najpoužívanejšie metódy pri 

biometrickej identifikácii. Každý z týchto odtlačkov je tvorený množstvom papilárnych línií 

a minúcií, ktoré sa od seba odlišujú nielen frekvenciou, ale aj tvarom. Je to individuálny obraz 

jedinca. Tak ako odtlačky všeobecne aj minúcie sú charakterizované jedinečnosťou, 

neopakovateľnosťou a nemennosťou. Pri samotnom porovnávaní odtlačkov sa z odtlačku vyberie 

určitý počet minúcií, ktoré porovnávaný odtlačok reprezentujú. Toto číslo sa vo  viacerých 

štátoch líši, na Slovensku je to minimálne 10 minúcií [1, 2]. 

Pri  sledovaní  odtlačkov  prstov  a dlaní  sa  sledujú  jednotlivé  detaily,  inak  nazývané 
 

identifikačné markery. Tie sa delia do troch skupín: 
 

• Identifikačné  markery  prvej  úrovne  (plynutia  papilárnych  línií  a vzory,  ktoré  ním 

vytvárajú) 

• Identifikačné markery druhej úrovne (drobné nepravidelnosti v priebehu každej línie – 

minúcie) 

• Identifikačné markery tretej úrovne (všetky ostatné charakteristiky pokožky) [3]. 
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Minúcie sú malé nepravidelnosti v priebehu plynutia papilárnych líšt. Vďaka vysokej 

frekvencii ich výskytu aj vo fragmentárnych odtlačkoch patria medzi najčastejšie využívané 

charakteristiky pri identifikačných procesoch. Boli prvýkrát opísané sirom Francis Galtonom 

(1822 – 1911), preto sa občas stretávame s označením „Galtonove detaily“ [3 – 5]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Súbor predstavujú valivé odtlačky celých dlaní 40 dospelých mužov slovenskej populácie 

vo veku 18 – 70 rokov. Odtlačky boli poskytnuté Katedrou antropológie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Získané odtlačky sa naskenovali stolným skenerom pri 

rozlíšení 600 dpi. Následne sa oddelila oblasť hypotenaru od ostatných oblastí dlane. Oddelili 

sme ho spojnicou trirádia d a t, zvýraznením distálnej transverzálnej flekčnej ryhy a zvýraznením 

poslednej línie trirádia t smerujúcej ulnárne (Obr. 1). Hypotenar zaberá veľkú časť dlane. Na 

základe tohoto faktu sa táto štúdia zamerala najmä na ulnárnu časť hypotenaru. Práve ulnárna 

časť hypotenaru sa vyskytuje najčastejšie vo forme latentných odtlačkov (tzv. Pisárskych dlaní). 

Pri vyhodnocovaní sa použila klasifikácia podľa Gutierrézovej et al. 2007 [1], kde sa uvádza 13 

typov minúcií označovaných malými písmenami abecedy a – m. Korelácie vo výskyte 

jednotlivých typov minúcií boli analyzované v programe IBM SPSS 20.0. 

 
 
 

Obr. 1. Oblasť hypotenaru oddelená od ostatných oblastí dlane 

328 



Výsledky a diskusia 
 

V tab. 1 je uvedený celkový počet jednotlivých typov minúcií, ich frekvencia a priemerný 

počet s akým sa minúcie vyskytovali na ľavej ruke, na pravej ruke a celkovo v mužskej 

populácii. V sledovanom súbore sa na ľavej ruke najviac vyskytovala minúcia ukončenie s 

celkovým počtom 3385 minúcií. Tento počet predstavuje 54,52 % všetkých minúcií 

vyskytujúcich sa na ľavej ruke v mužskej populácii, s priemerným počtom 84,63 minúcie na 

jednu ruku. Najnižšie počty dosiahla minúcia trojitá vidlica s frekvenciou 0,08 % a priemerným 

počtom 0,13. V tejto časti súboru dosiahla celkový počet 5. Na pravej ruke sa u mužov 

najčastejšie vyskytovala minúcia ukončenie. Dosiahla celkový počet 3377, čo  predstavuje 

53,54 % všetkých minúcii s priemerným počtom 84,43 minúcie na jednu ruku. Najmenej častou 

bola minúcia trojitá vidlica, ktorá sa v súbore pravých mužských rúk vyskytla len raz. Dosiahla 

frekvenciu 0,02 % a priemerný 0,03. U mužov dosiahla najvyšší počet minúcia ukončenie 6762, 

s frekvenciou 54,62 % a priemerným počtom 84,53 minúcie na ruku. Najnižší počet dosiahla 

minúcia trojitá vidlica s celkovým počtom 6 minúcií, čo predstavuje 0,05 % všetkých minúcií, s 

priemerným počtom 0,08. 
 
 

Tab. 1. Celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií na 
pravej a ľavej ruke v mužskej populácii 

 
ĽR a b c d e f g h i j k l m 
N 3385 1214 342 267 276 36 327 135 38 22 5 19 7 

f (%) 54,52 19,05 5,57 4,33 4,48 0,58 5,30 2,22 0,59 0,35 0,08 0,31 0,12 
Priemer 84,63 30,35 8,55 6,68 6,90 0,90 8,18 3,38 0,95 0,55 0,13 0,48 0,18 

PR a b c d e f g h i j k l m 
N 3377 1369 342 306 300 60 293 178 23 33 1 21 4 

f (%) 53,54 21,71 5,42 4,85 4,76 0,95 4,65 2,82 0,36 0,52 0,02 0,33 0,06 
Priemer 84,43 34,23 8,55 7,65 7,50 1,50 7,33 4,45 0,58 0,83 0,03 0,53 0,10 
Celkom a b c d e f g h i j k l m 

N 6762 2583 684 573 576 96 620 313 61 55 6 40 11 
f (%) 54,62 20,86 5,53 4,63 4,65 0,78 5,01 2,53 0,49 0,44 0,05 0,32 0,09 

Priemer 84,53 32,29 8,55 7,16 7,20 1,20 7,75 3,91 0,76 0,69 0,08 0,50 0,14 
Legenda: ĽR – ľavá ruka, PR – pravá ruka, N – celový počet, f – frekvencia, a – ukončenie, b – vidlica, c – 
fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – crossbar, I – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – 
dock, m – otočenie 

 
 

Tieto výsledky sa z väčšej časti zhodujú s výsledkami štúdie Šándorovej (2015), ktorá 

sledovala rozmiestnenie minúcií v interdigitálnych priestoroch dlane v mužskej populácii. 

Najvýraznejší rozdiel bol zistený na pravej mužskej ruke, kde je v danej štúdii uvádzaná minúcia 
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s najnižšou frekvenciou (0,03 %) minúcia otočenie, kým v tejto štúdii je to trojitá vidlica 

(0,02 %) [6]. 

V tab. 2 sú uvedené korelácie výskytu jednotlivých typov minúcií v mužskej populácii. 

Korelácie medzi minúciami sa využívajú pri identifikačnom procese pre určenie minúcií 

najvhodnejších pre osobnú identifikáciu. V získanom odtlačku sa vyhľadávajú dvojice minúcií, 

ktoré nie sú vo vzájomnej korelácii, čo znamená, že ich výskyt je náhodný. Korelácie boli zistené 

pri dvojiciach minúcií: ukončenie – vidlica, ukončenie – fragment, ukončenie – bodka, 

ukončenie – zlom, ukončenie – prekrytie, ukončenie – crossbar, vidlica – fragment, vidlica – 

bodka, vidlica – očko, vidlica – prekrytie, vidlica – crossbar, vidlica – mostík, vidlica – 

skríženie, vidlica – trojitá vidlica, fragment – bodka, fragment – zlom, fragment – očko, 

fragment – prekrytie, fragment – crossbar, bodka – zlom, bodka – očko, bodka – prekrytie, bodka 

– crossbar, bodka - dock, zlom – očko, zlom – prekrytie, zlom – crossbar, zlom – mostík, očko – 

skríženie, prekrytie – crossbar, crossbar – mostík, crossbar – dock, mostík – trojitá vidlica. 

U týchto dvojíc minúcií sa korelácia nezistila: ukončenie – očko, ukončenie – mostík, 

ukončenie – skríženie, ukončenie – trojitá vidlica, ukončenie – dock, ukončenie – otočenie, 

vidlica – zlom, vidlica – dock, vidlica – otočenie, fragment – mostík, fragment – skríženie, 

fragment – trojitá vidlica, fragment – dock, fragment – otočenie, bodka – mostík, bodka – 

skríženie, bodka – trojitá vidlica, bodka – otočenie, zlom – skríženie, zlom – trojitá vidlica, zlom 

– dock, zlom – otočenie, očko – prekrytie, očko – crossbar, očko – mostík, očko – trojitá vidlica, 

očko – dock, očko – otočenie, prekrytie – mostík, prekrytie – skríženie, prekrytie – trojitá vidlica, 

prekrytie – dock, prekrytie – otočenie, crossbar – skríženie, crossbar – trojitá vidlica, crossbar – 

otočenie, mostík – skríženie, mostík – dock, mostík – otočenie, skríženie – trojitá vidlica, 

skríženie – dock, skríženie – otočenie, trojitá vidlica – dock, trojitá vidlica – otočenie, dock – 

otočenie. 
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Tab. 2. Korelácie vo výskyte jednotlivých typov minúcií v mužskej populácii 
 
  a b c d e f g h i j k l m 
 

a 
Pear. 1 ,709*

 ,540*
 ,478*

 ,314*
 ,208 ,684*

 ,567*
 ,116 ,209 ,160 ,144 -,064 

p  ,000 ,000 ,000 ,005 ,064 ,000 ,000 ,306 ,063 ,157 ,203 ,573 

 
b 

Pear. ,709*
 1 ,328*

 ,264*
 ,172 ,341*

 ,354*
 ,278*

 ,289*
 ,450*

 ,323*
 ,078 ,007 

p ,000  ,003 ,018 ,128 ,002 ,001 ,013 ,009 ,000 ,003 ,490 ,948 

 
c 

Pear. ,540*
 ,328*

 1 ,670*
 ,578*

 ,347*
 ,508*

 ,369*
 ,175 ,078 ,129 ,091 ,055 

p ,000 ,003  ,000 ,000 ,002 ,000 ,001 ,121 ,492 ,255 ,420 ,631 

 
d 

Pear. ,478*
 ,264*

 ,670*
 1 ,380*

 ,298*
 ,452*

 ,320*
 ,138 ,059 ,136 ,248*

 -,004 

p ,000 ,018 ,000  ,001 ,007 ,000 ,004 ,223 ,603 ,230 ,026 ,974 

 
e 

Pear. ,314*
 ,172 ,578*

 ,380*
 1 ,225*

 ,339*
 ,269*

 ,275*
 -,079 ,213 ,045 ,103 

p ,005 ,128 ,000 ,001  ,045 ,002 ,016 ,014 ,488 ,058 ,689 ,365 

 
f 

Pear. ,208 ,341*
 ,347*

 ,298*
 ,225*

 1 ,060 ,146 ,078 ,388*
 ,063 ,157 -.053 

p ,064 ,002 ,002 ,007 ,045  ,595 ,196 ,492 ,000 ,581 ,164 ,639 

 
g 

Pear. ,684*
 ,354*

 ,508*
 ,452*

 ,339*
 ,060 1 ,607*

 ,015 -,033 ,135 ,217 ,021 

p ,000 ,001 ,000 ,000 ,002 ,595  ,000 ,892 ,772 ,234 ,053 ,856 

 
h 

Pear. ,567*
 ,278*

 ,369*
 ,320*

 ,269*
 ,146 ,607*

 1 -,223*
 -,019 ,009 ,240*

 -,163 

p ,000 ,013 ,001 ,004 ,016 ,196 ,000  ,047 ,867 ,939 ,032 ,149 

 
i 

Pear. ,116 ,289*
 ,175 ,138 ,275*

 ,078 ,015 -,223*
 1 ,090 ,429*

 -,121 ,018 

p ,306 ,009 ,121 ,223 ,014 ,492 ,892 ,047  ,427 ,000 ,283 ,877 

 
j 

Pear. ,209 ,450*
 ,078 ,059 -,079 ,388*

 -,033 -,019 ,090 1 -,006 ,060 -,019 

p ,063 ,000 ,492 ,603 ,488 ,000 ,772 ,867 ,427  ,957 ,600 ,866 

 
k 

Pear. ,160 ,323*
 ,129 ,136 ,213 ,063 ,135 ,009 ,429*

 -,006 1 ,000 ,147 

p ,157 ,003 ,255 ,230 ,058 ,581 ,234 ,939 ,000 ,957  1,000 ,193 

 
l 

Pear. ,144 ,078 ,091 ,248*
 ,045 ,157 ,217 ,240*

 -,121 ,060 ,000 1 -,109 

p ,203 ,490 ,420 ,026 ,689 ,164 ,053 ,032 ,283 ,600 1,000  ,337 

 
m 

Pear. -,064 ,007 ,055 -,004 ,103 -,053 ,021 -,163 ,018 -,019 ,147 -,109 1 

p ,573 ,948 ,631 ,974 ,365 ,639 ,856 ,149 ,877 ,866 ,193 ,337  
Legenda: Pear. – Pearsonov korelačný koeficient, p – p-hodnota – žltou farbou sú označené p-hodnoty 
menšie ako 0,05; Minúcie: a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – 
prekrytie, h – crossbar, i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dock, m – otočenie 
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Záver   
V mužskej populácii bolo celkovo vyhodnotených 12 380 minúcií. Najvyššiu frekvenciu 

 

(54,2 %) dosiahla minúcia ukončenie s priemerným počtom 84,53. Najnižšia frekvencia (0,05 %) 

bola zistená u minúcie trojitá vidlica s priemerným počtom 0,14 minúcie na jednu ruku. Pri 

identifikačnom procese sú podstatnejšie minúcie s čo najnižšou frekvenciou výskytu, čo 

znamená, že je v populácii zriedkavá. Z toho vyplýva, že v mužskej populácii je to  práve 

minúcia trojitá vidlica, ktorá je vhodná pre osobnú identifikáciu. Zriedkavejšie sa vyskytovala na 

pravej ruke, kde sa vyskytla len raz a dosiahla frekvenciu 0,02 %, kým na pravej dosiahla 

frekvenciu 0,08 %. 

Väčšina minúcií sa nachádza vo vzájomnej korelácii. Z hľadiska forenznej antropológie 

sú významnejšie tie, ktoré sa vo vzájomnej korelácii nenachádzajú, pretože ich výskyt je 

náhodný. Medzi takéto dvojice minúcií patrili napríklad: fragment – mostík, zlom – trojitá 

vidlica, očko – otočenie, crossbar – skríženie, skríženie – otočenie alebo dock – mostík. 
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Abstract 

 

Biotransformation of trans-2-hexenal by two-enzyme bioreactor of alcohol dehydrogenase and formate 
dehydrogenase 

Use of Escherichia coli strains as host organisms in biotechnology is an easy, affordable and quick way 
of producing recombinant proteins. These recombinant enzymes are often used in biotechnology in 
biotransformation witch have wide range of applications in various industries. Hexenal and hexenol are volatile 
substances known as green-notes. These chemicals, mostly hexenol, are used in cosmetic and food industry as 
fragrances and flavors. The production of alcohol trans-2-hexenol by two-enzyme bioreactor of alcohol 
dehydrogenase and formate dehydrogenase could provide a quick and cheaper approach of bioconversion of 
trans-2-hexenal. 

 
 
Keywords: alcohol dehydrogenase; formate dehydrogenase; biotransformation; trans-2-hexenal 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Biotransformácia, alebo inak nazývaná aj biokonverzia, je enzymatická premena látok 

z jednej formy na inú. Biotransformácia môže byť v biotechnologickom výskume dosiahnutá 

pomocou celých organizmov a buniek alebo izolovaných enzýmov. Použitie celých 

organizmov alebo buniek môže viesť k neželaným reakciám, spôsobených vedľajšími 

produktmi alebo medziproduktmi organizmu. Z tohto dôvodu sú najčastejšie využívané čisté 

enzýmy, ktoré sú schopné premeny látok za miernych podmienok. Ich vysoká regio-, chemo- 

a stereoselektivita umožňuje ich použitie v organickej syntéze a biotransformáciach [1]. 

Pre správnu funkciu enzýmov katalyzujúcich oxidoredukčné reakcie je nevyhnutný 

kofaktor. Nikotinamidové kofaktory hrajú dôležitú úlohu v niekoľkých biochemických 

oxidoredukčných reakciách, ako pri organickej syntéze chirálnych zlúčenín. Redukovaná 

forma nikotinamodového kofaktora je drahšia a menej stabilná než jej oxidovaná forma. 

Účinná regenerácia kofaktora je preto z ekonomického hľadiska nevyhnutná [2]. Existuje 
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niekoľko enzýmov schopných regenerovať NADH, patrí medzi ne alkoholdehydrogenáza, 

formiátdehydrogenáza a iné [3]. K regenerácii kofaktora dochádza súbežne s konverziou 

substrátu na prokukt [1]. Alkoholdehydrogenáza (ADH) katalyzuje reverzibilnú premenu 

primárnych  a sekundárnych  alkoholov  na  ich  príslušné  aldehydy  a ketóny  v prítomnosti 

kofaktora NAD+, ktorý slúži ako akceptor elektrónov. Smer reakcie závisí od prítomnosti 
 

daného substrátu a od pH. Optimálne pH reakcie je 8.6, pri ktorom je reakcia naklonená na 

stranu tvorby alkoholov. Pri pH bližšom k 7 prebieha opačná reakcia, z aldehydov/ketónov sa 

tvoria alkoholy [4]. Formiátdehydrogenáza (FDH) katalyzuje za normálnych podmienok 

ireverzibilnú premenu kyseliny mravčej v prítomnosti NAD+ na oxid uhličitý. Spojením ADH 

a FDH môže vzniknúť účinný systém schopný regenerácie kofaktora. Enzým FDH je vďaka 

jeho  lacnému  substrátu  a ireverzibilnej  reakcii  vhodný  na  regeneráciu,  pričom  reakcia 

premeny aldehydov na alkoholy pomocou ADH môže stále bežať bez spomalenia reakcie [5]. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bakteriálny kmeň a plazmid uvedený v tabuľke 1. bol aplikovaný pri tvorbe ADH, 

ktorá je použitá v biotransformácii. V tabuľke 2. je zhrnutá biotransformačná reakčná zmes. 
 
 

Tab. 1. Bakteriálny kmeň s plazmidom. 
 

Bakteriálny kmeň Escherichia coli BL 21 (DE3) 

Plazmid pRSFDuet-ADH 

 
 

Tab. 2. Reakčná zmes pre biotransformáciu trans-2-hexenalu. 
 

Reakčná zmes Koncentrácia 

mravčan sodný (substrát FDH) 0,1 mol.dm-3
 

tlmivý fosfátový roztok (pH 7,2) 0,1 mol.dm-3
 

NAD 0,0015 mol.dm-3
 

FDH 0,0015 mg.ml-1
 

 
ADH A1-7 

B 
0,003028 mg.ml-1

 

0,000757 mg.ml-1
 

 
 
 
trans-2-hexenal 

A1 0,172 mmol.dm-3
 

A2 0,344 mmol.dm-3
 

A3 0,86 mmol.dm-3
 

A4 1,72 mmol.dm-3
 

(substrát ADH) A5 3,44 mmol.dm-3
 

A6 8,6 mmol.dm-3
 

A7 17,2 mmol.dm-3
 

B 3,44 mmol.dm-3
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Biotransformácia 
 

Reakčnú biotransformačnú zmes sme vo výslednom objeme 0,5 ml inkubovali na 

trepačke pri 28°C a 200 rpm počas 30 min bez enzýmu ADH. Po uplynulých 30 min sme do 

reakčnej zmesi pridali ADH a ďalej sme reakciu nechali na trepačke pri 37°C a 200 rpm. 

Odoberali sme vzorky niekoľko hodín pre zistenie účinnosti a rýchlosti reakcie. Následne 

bola vzorka analyzovaná pomocou plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie 

(GC-MS), ktorej výsledky vychádzajú z predošlého výskumu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V biotransformácii trans-2-hexenalu vzoriek A1-7, so zvyšujúcou sa koncentráciou 

použitého substrátu ADH, vidíme postupný pokles účinnosti konverzie. Vzniknutý trans-2- 

hexenol bol vo vzorkách A6 a A7 (s najvyššou koncentráciou trans-2-hexenalu) najnižší. 

Vzorka A6 dosahovala po 24 hod 6,9 % konverziu a vzorka A7 len 1,9 %. 
 
 

 
 

Obr. 1. Konverzia trans-2-hexenalu na trans-2-hexenol. Zobrazené percento vyprodukovaného trans-2- 
hexenolu v 2, 4 a 24 hod, pri rôznych koncentráciách vstupného trans-2-hexenalu. A1) 0,172 6 mmol.dm-3; 

A2) 0,344 mmol.dm-3; A3) 0,86 mmol.dm-3; A4) 1,72 mmol.dm-3; A5) 3,44 mmol.dm-3; A6) 8,6 mmol.dm-3; 
A7) 17,2 mmol.dm-3. 

 
 

Vyskúšali sme reakciu s najvyššou koncentráciou substrátu ADH, kedy konverzia 
bežala nad 90  %  (±  2  %)  (vzorka  A5)  a  miesto  pôvodnej  koncentrácie  ADH 

(0,003028 mg.ml-1) sme použili nižšiu koncentráciu (0,000757 mg.ml-1). V priebehu štyroch 
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hodín dosiahla konverzia trans-2-hexenalu vo vzorke B 84,25 %. Do 24 hodín bola konverzia 

vzorky B 99,35 %. 
 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie vzoriek A5 a B pri účinnosti biokonverzie trans-2-hexenalu na trans-2-hexenol. 
Percentuálne zobrazenie trans-2-hexenolu vzniknutého v 2, 4 a 24 hodine. Vzorka A5 a B majú rovnakú 

koncentráciu trans-2-hexenalu (3,44 mmol.dm-3) ale rozdielnu koncentráciu enzýmu 
ADH (A5- 0,003028 mg.ml-1; B- 0,000757 mg.ml-1). 

 
 

Záver   
Pomocou experimentu sme chceli dosiahnuť účinnú biotransformaciu trans-2-hexenalu 

 

na jeho príslušný alkohol trans-2-hexenol pomocou spojenej enzymatickej reakcie enzýmov 

ADH a FDH. Zistili sme, že zvýšená koncentrácia trans-2-hexenalu inhibuje reakciu, preto je 

dôležité dosiahnuť rovnováhu medzi použitými enzýmami, substrátom a kofaktorom. 
 
 
Poďakovanie 

 

Príspevok je výsledkom realizácie projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

(APVV-0061-11; APVV-15-0466) a tiež vďaka podpore v rámci operačného programu 

Výskum a inovácie pre projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v 

Bratislave – 2. Fáza, ITMS 2014+ 313021D075, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja. 

336 



Zoznam použitej literatúry 
 

[1] Goldberg K., Schoer K., Lütz S., et al. (2007) Appl Microbiol. Biot. 76(2), p. 249 

[2] van der Donk W. A., Zhao H. (2003) Curr. Opin. Biotech. (14), p. 421 

[3] Woodyer R. D., Johannes T. W., Zhao  H.  (2006)  Regeneration  of  Cofactors  for 

Enzyme Biocatalysis. In: Pandey A., Webb C., Soccol C. R., Larroche C. (ed.) 

Enzyme Technology. New York: Springer, p. 5. 

[4]     Leblová S., Lapka R., Nováková N. (1979) Collect. Czech. Chem. Commun. 44(3), 

p. 986 

[5] Tishkov V. I., Popov V. O. (2006) Biomol. Eng. 23(2-3), p. 89 

337 



Charakterizácia mikrobiálnej komunity múmie s využitím amplikónového 
sekvenovania 28S rRNA 

Kristína Kordošová1, Lucia Kraková3, Domenico Pangallo3, Katarína Šoltys2 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 
biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

kordosova.k@gmail.com 
2Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika 
3Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, 845 51 

Bratislava, Slovenská republika 
 
 
 
Abstract 

Charakterization of microbial community on mummy using amplicon sequencing of 28S rRNA 
The aim of this study was the identification and biodegradative characterization of the fungal microflora 

isolated from different parts of mummified human remains. The biodegradative properties of isolated microbial 
communities can give important information about the potential of the fungal attack, proliferating and degrading 
important historical artefacts. We used an amplicon sequencing of 28S rRNA to identify fungal strains as well 
established method to advance the study of phylogenetic taxonomy samples from complex microbiomes. With 
this approach and bioinformatic analysis we detected a pathogenic fungi, which may cause significant fungal 
degradation  of  mummy.  Identification  of  pathogens  helps  find  a  precise  and  effective  conservation  and 
restoration methods to save our cultural heritage. 

 
Keywords: microbial communities; microscopic fungi; amplicon sequencing 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Biologické znehodnotenie je definované ako akákoľvek nežiaduca zmena na materiáli 

v dôsledku vitálnych činností mikroorganizmov. Archeóny baktérie, huby a lišajníky, ako 

súčasť mikrobiálnej komunity, neustále spôsobujú problémy pri uchovávaní kultúrneho 

dedičstva kvôli ich biodegradačnému potenciálu. Platí to pri všetkých typoch historických 

artefaktov, dokonca aj pre umenie vyrobené z moderných materiálov. Biologické 

znehodnotenie závisí od faktorov ako sú 1) chemické zloženie a povaha samotného materiálu 

2) klíma a expozícia objektu. K špeciálnym prípadom biokontaminácie dochádza pri 

materiáloch bohatých na živiny a minerály (múmie), pri ktorých prostredie nie je pod 

striktnou kontrolou [1]. V doterajších štúdiách zaoberajúcich sa mumifikovanými 

pozostatkami boli detekované sekvencie mikroorganizmov, ktoré patria do taxonomických 

skupín so známymi celulázovými a proteolytickými aktivitami [2]. Identifikované boli 

patogénne rody húb: Phialosimplex, Aspergillus, Penicilium, Clostridium, Monascus, Phoma 

a Streptomyces. Podieľali sa nielen na biologickej kontaminácií mumifikovaných tiel, ale aj 

zvyškov odevov, dokumentov a okolitého prostredia nálezu [1, 3]. 
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Cieľom práce je identifikovať eukaryotické organizmy prítomné na povrchu 

prirodzene mumifikovaných pozostatkov na základe nekultivačnej metódy, ktorá sa využíva 

pri vysokoparalelnom sekvenovaní na platforme MiSeq Illumina a porovnať naše výsledky 

s doterajšími štúdiami. Tieto výsledky sú časťou väčšej analýzy mikrobiálneho spoločenstva 

zahŕňajúcej aj bakteriálnu komunita. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vzorky pochádzali z tela múmie grófky Žofie Séredyovej, ktorá bola vystavená na 

hrade Krásna Hôrka v sklenenom sarkofágu. Pôvodne sa nachádzala v krypte farského kostola 

v Krásnohorskom Podhradí. Vzorky boli odobrané z povrchu tela. Izolácia DNA kitom 

DNeasy Blood and Tissue Kit bola urobená na Ústave molekulárnej biológie SAV, Bratislava 

pod vedením DrSc. D. Pangallo. Následne po extrakci sme pomocou PCR amplifikovali 

oblastí 28S rRNA génu s použitím špecifických primérov NL1(5´GCA TAT CAA TAA GCG 

GAG GAA AAG 3´) a NL4 (5´GGT CCG TGT TTC AAG ACG G 3´). Amplifikovanú DNA 

sme analyzovali elektroforézou v agarózovom 1,5% géli obsahujúcom v 1x TBE roztoku pri 

3-5 V/cm. Detekcia fragmentov DNA bola pri vlnovej dĺžke λ= 254nm pod UV lampou. 

Následne boli PCR produkty purifikované pomocou kitu DNA clean and contrentator-5 

(Zymo   Research). Prístrojom Qubit® 2.0 Fluorometer (Invitrogen™) a s použitím 

komerčného kitu Qubit™ dsDNA High Sensitivity bola fluorescenčne stanovená koncentrácia 

purifikovaných PCR produktov ako aj finálnych knižníc. DNA knižnicu sme pripravili 

pomocou  Illumina®   Nextera®XT   DNA   Library   Preparation   Kit.   Vychádzali   sme 

z polovičného množstva templátu (0,5 ng). Príprava knižnice pozostávala z krokov: 

tagmentácia transpozónom, PCR amplifikácia a indexácia vzoriek a záverečná purifikácia 

PCR produktov. Na stanovenie veľkostí fragmentov pripravenej DNA knižnice sme používali 

prístroj Agilent Technologies 2100 Bioanalyzér. Pri príprave vzoriek na meranie sme použili 

kit Agilent High Sensitivity DNA. Následne sme si pripravili 4nM knižnicu, ktorú sme 

zdenaturovali 0,2M NaOH. Ekvimolárny mix sme riedili hybridizačným pufrom na 13pM. 

Sekvenovanie metagenómu prebiehalo na prístroji MiSeq (Illumina), s využitím párového 

čítania 2 x 200bp. Spracovanie a analýza dát bola uskutočnená pomocou bioinformatického 

programu EMIRGE.  Získané  sekvencie  boli  porovnávané  s referenčnými  sekvenciami 

v databáze Silva verzia 128 a vizualizované v podobe Krona grafov. 
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Výsledky a diskusia 
 

Celkovo sme analyzovali  6  vzoriek  z povrchu  tela múmie.  Vzorky boli  odobrané 

z ľavého ucha (LE), dlane na ľavej ruke (LP), ľavého priehlavku (LL), brucha (A), pravej 

ruky (RH) a nechtu na ľavej ruke (LN). Identifikovaných bolo 84 rodov systematicky 

zaradených do  3  detekovaných  oddelení:  Charophyta,  Ascomycota  a Basidiomycota. 

Zo všetkých sekvencií identifikovaných ako eukaryoty predstavovalo 75- 100% sekvencií ríšu 

Opistokonta. U troch vzoriek (LN- 0,7%, LE-22% a LP- 25%) boli danou sadou primerov 

identifikovaní aj  zástupcovia  z ríše  Archaeplastida  (rod  Humulus,  Ginko,  Celtis,  Pinus 

a Rhamnus).   Všetky   vzorky   boli    zastúpené    oddeleniami    Ascomycota    (69-    95%) 

a Basidiomycota  (5-  31%).   Vo   vzorke   LE   bol   10%   zastúpený   rod   Notospermus. 

U Ascomycota boli identifikované 4 triedy: Eurotiomycetes (rod Aspergillus, Triticum, 

Penicillium, Talaromyces, Onygena), ktoých v rámci Ascomycota predstavovali navyššie 

zastúpenie (82-100%), Dothideomycetes, ktorá tvorí najdivergentnejšiu mikrobiálnu skupinu, 

Soradiomycetes (rod Apis, Purpureocillium, Ophiognomonia, Pyronema, Acremonium 

Amphilophus, Oryza). Vo vzorkách LN a LP sa vyskytovali aj zástupcovia Saccharomycetales 

(Debrayomyces, Meyerozyma, Hanseniaspora a Galactomyces). V rámci Dothiodeomycetes 

boli zastúpené dva rady: Pleosporales (rodu Phoma, Leptosphaeria, Pyrenophora, 

Metarhizium, Bipolaris, Altenaria, Corynespora, Hemithosporium a čeľade Massarinaceae 

a Paleosporaceae) a Capnodiales (rod Stanineawdia, Teratoshaeria, Cladosporium, 

Oidiodendron a Graphiopsis. U Basidiomycotina boli identifikované 3 podkmene: 

Agaricomycotina, Pucciniomycotina a Ustilaginomycotina (rod Diaphorina, Kerria, Beta, 

Cryptococcus, Selaginella a Trichosporon). Podkmeň Pucciniomycotina sa nachádza len vo 

dvoch vzorkách LE, LP so zástupcami rodu Rhodotorula. Podkmeň Agaricomycotina je 

zastúpený 6 radmi, z ktorých najvyššie zastúpenie dosahoval rad Agaricales (rod Crepidotus, 

Leucocybe, Habeloma, Pleurotus, Coprinellus, Lentaria, Cylindrobasidium, Hypholoma, 

Strobilus, Fayodia, Tricholoma, Gymnopus, Armilaria ). S nižším zastúpením to boli rady 

Polyporales (rod Antrodia, Fomes, Trametes), rad Russulales (Peniophora), Gleophyllales 

(rod Neolentinus, Gleophyllum), Rad Hymenochaetales sa nachádzal len vo vzorke LN so 

zástupcami rodu Phellinus a Ectomycorrhizal, rad Auriculariales (rod Auricularia). 
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Obr. 1. Vizualizácia mikrobiálneho spoločenstva v podobre Krona grafu. 

 
 
 

 
 

Obr. 2. Percentuálne zastúpenie oddelení eukaryot z celkového počtu identifikovaných kmeňov  
prítomných vo vzorkách z povrchu tela múmie. LN- Necht na ľavej ruke, RH- pravá ruka, LE- ľavé ucho, LL- 

ľavý priehlavok, LP- ľavá dlaň, A- brucho. 
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Tab. 1. Diverzita ríše Opisthokonta v jednotlivých typoch vzoriek na úrovni radu. 
Vzorky: LN- Necht na ľavej ruke, RH- pravá ruka, LE- ľavé ucho, LL- ľavý priehlavok, LP- ľavá dlaň, 

A- brucho. 
 

Oddelenie Rad LN RH LE LL LP A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascomycota 

Eurotiales X X X X X X 
Pleosporales X X X X X X 
Dothideales - - X - - X 
Capnodiales X X X X X X 
Hypocreales X - X - X X 
Xylariales - - - - X - 

Diaporthales X - - - - - 
Pezizales X - - - - - 
Helotiales - - X - X X 

Erysiphales - - X - - - 
Saccharomycetales X - - - X X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Basidiomycota 

Agaricales X X X - X X 
Polyporales X X - - X - 
Russulales X X X - - - 

Gleophyllales X - X - - - 
Hymenochaetales X - - - - - 

Auriculariales - - - - - X 
Pucciniales - - X - X - 

Sporadiobolales - - X - - - 
Ustilaginales X X X X - - 
Malasseziales X X X - - - 
Tremellales X - X X X X 

 
 

Záver   
Nami  študované  mikrobiálne  komunity  na  mumifikovaných  pozostatkoch  ukazujú 

 

pomerne široké spektrum eukaryotických organizmov taxonomicky identifikovaných na 

úroveň rodu. Pomocou amplikónového sekvenovania 28S rRNA sa nám podarilo 

identifikovať patogénne huby, ktoré sú priamo asociované s biodegradačnými účinkami. 

Medzi takéto huby patria napríklad zástupcovia radu Eurotiales, ktorí vykazovali pomerne 

zvýšenú abundanciu v našom súbore vzoriek (82-100% zistených sekvencií z oddelenia 

Ascomycota). Spolu s detekovanými rodmi Altenaria, Trichoderma, Cladosporium, 

Coprinellus a Acremonium sa podieľajú na degradácií celulózy, keratínu, želatinózy, čo 

poškodzuje jednotlivé povrchové štruktúry tkanív artefaktu, ale aj jej okolitých materiálov 

(odev) [2]. 

Identifikácia  kolonizujúceho  mikrobiálneho  spoločenstva  na  povrchu  historických 
 

artefaktov   neslúži   len   na   vytvorenie   zoznamu   detekovaných   mikroorganizmov   a ich 
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vlastností. Slúži predovšetkým na vyvíjanie presných a účinných metód , pomocou ktorých 
 

dokážeme jednotlivé artefakty konzervovať a uchovávať. 
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Abstract 

 

Insertion of N-glycosylation motifs to human enterokinase light chain 
Protein glycosylation is widespread throughout all three domains of life and provides mechanisms for 

the control of various cellular processes, including signal transduction, protein folding, targeting, stability, cell- 
cell and virus-cell interactions and host immune responses. Bacterial protein N-glycosylation and its application 
to engineering recombinant glycoproteins continue to be actively studied because of their potencial for creation 
of novel therapeutics, vaccines, and diagnostics. The aim of this work was to introduce motifs for PglB-mediated 
N-glycosylation into enterokinase light chain. 

 
 
Keywords: enterokinase; N-glycosylation; site-directed mutagenesi; Escherichia coli 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Glykozylácia proteínov bola prvýkrát popísaná v roku 1930 za vzniku predpokladu, 

že tento typ post-translačnej úpravy molekúl sa vyskytuje len v eukaryotickej ríši. Približne o 

40 rokov neskôr boli objavené glykoproteíny aj u archeónu Halobacterium salinarum a dvoch 

hypertermofilných zástupcov rodu Clostridium. Išlo o glykoproteíny povrchových ochranných 

štruktúr, ktoré sa vyznačovali pripojením glykánov pomocou O-glykozylácie. Medzi rôznymi 

bakteriálnymi druhmi bola pozorovaná prekvapivo vysoká diverzita glykánov [1]. 

Až o 20 rokov neskôr bola prvýkrát popísaná N-glykozylácia u proteobaktérie 

Campylobacter jejuni. Ide o najlepšie popísanú glykozylačnú dráhu u prokaryotov, ktorá bola 

zároveň kompletne zrekonštruovaná v E. coli. Glykán zložený zo siedmych 

monosacharidových podjednotiek, je syntetizovaný na vnútornej strane cytoplazmatickej 

membrány na lipidovom nosiči, pričom vzniká tzv. LLO (lipid-linked oligosacharid). LLO je 

následne prenesený do periplazmatického priestoru pomocou ATP-závislej flipázy, PglK. 

Transport glykánu na cieľový proteín zabezpečuje oligosacharyltransferáza, PglB. Pre 

správne umiestnenie glykánu je dôležitý bakteriálny glykozylačný motív Asp/Glu-X1-Asn- 

X2-Ser/Thr (pričom X1 a X2 môže predstavovať akúkoľvek aminokyselinu okrem prolínu) a 

glykán je následne pripevnený kovalentnou väzbou na dusík amidovej skupiny asparagínu [2]. 

344 



V súčasnosti sa na produkciu glykozylovaných proteínov využívajú predovšetkým 

eukaryotické bunkové línie, s tým sú však spojené viaceré nevýhody: náročnosť kultivácie, 

dlhá generačná doba, drahé kultivačné média, vysoká náchylnosť na kontaminácie a pod. 

Bakteriálna glykozylácia a jej aplikácie majú perspektívvu spomínané problémy do značnej 

miery odstrániť [3]. 

Enterokináza je proteolytický enzým sekretovaný v dvanástniku tenkého čreva, ktorý 

zabezpečuje premenu neaktívneho pepsinogénu na aktívny pepsín, ktorý následne získava 

proteolytickú aktivitu. Enterokináza sa používa v biotechnológiach na proteolytickú úpravu 

substrátov, pričom v tomto smere je významný najmä ľahký, katalyticky aktívny reťazec 

enterokinázy [4]. 

Cieľom  práce  je  príprava  plazmidového  vektora  pre  produkciu  glykozylovanej 
 

enterokinázy v glykozylačne aktívnom kmeni E. coli a jej následná produkcia. Pokúšali sme 

sa vniesť mutácie na vybrané miesta (NGS1, NGS2, NGS3 a NGS4) vnútornej časti génu 

enterokinázy. Potencionálnym výsledkom úprav bolo vnesenie glykozylačného motívu pre 

následnú N-glykozyláciu pomocou oligosaccharyltransferázy PglB. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité bakteriálne kmene: E. coli DH5α, genóm: F– Φ80lacZΔM15 Δ(lacZYA- 

argF) U169 recA1 endA1 hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1 gyrA96 relA1 

Použité plazmidy: pJK100-EK [5], pJexpress401-INF [6] 
 

Polymerazová reťazová reakcia: Polymerázová reťazová reakcia (PCR) bola použitá 

na prípravu parciálnych fragmentov A a B, ktoré boli následne spájané za vzniku vnesených 

mutácií (NGS1,NGS2, NGS3 a NGS4) vo vnútornej časti génu enterokinázy. 

Na prípravu príslušných mutácií bolo potrebné amplifikovať parciálne fragmenty 

(označené A a B) v tabuľke 2, ktoré boli pomocou PCR spojené, za vzniku inzertovanej 

mutácie. 
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Tab. 1. Prehľad primerov - Použité primery pre amplifikáciu génu enterokinázy a miestne-špecifickú 
mutagenézu 

 

 
 
 
 

Tab. 2. Použitie primerov a PCR reakcia (20 ul) - Použitie primerov na amplifikáciu parciálnych fragmentov 
A a B a príslušná PCR reakcia 

 

 
 
 
 

Tab. 3. PCR reakcia (50 ul)- PCR reakcia použitá na spojenie parciálnych fragmentov A a B 
 

 
 
 

Agarózová gélová elektroforéza: Na detekciu a overovanie výsledkov bol použitý 1% 

(w/V) agarózový gél. Produkty spájacej PCR, ako aj štiepne produkty boli overové podľa 

molekulového štandardu SM 1331 (Thermo Scientific). 

Enzymatické štiepenie: Vektor pJexpress401-INF a inzert EK-NGS boli v 

samostatných štiepnych reakciach štiepené pomocou enzýmov NdeI a XhoI. Štiepenie 

prebiehalo 1 hod. 30 min. pri teplote 37 °C. 
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Ligácia: Lineárny vektor pJexpress401 bol ligovaný s EK-NGS pomocou T4 DNA 
 

ligázy (New England Biolabs) v príslušnej ligačnej reakcii pri 22°C 30 min. 
 

Transformácia: Na transformáciu pripravených plazmidov bol použitý kompetentný 

kmeň E. coli DH5α. Transformácia pJexpres401-EK-NGS prebehla pomocou teplotného 

šoku. 

Izolácia prazmidu: Narastené kolónie na tuhom LB médiu na petriho miskách boli 

preočkované do tekutého LB média a kultivované cez noc pri 37 °C. Plazmid bol izolovaný 

pomocou Spin MiniPrep kitu (Qiagen). 

Overenie ligácie pomocou štiepenia enzýmami: Na overovacie správnosti bola 

použitá štiepna reakcia s enzýmami XhoI a NdeI, výsledok bol detegovaný na gélovej 

elektroforéze. Štiepenie prebiehalo 1 hod. pri 37 °C. 

Expresia: Expresia enterokinázy prebiehala v bunkách Clm24-pgl4, ktoré obsahovali 

plazmid pJexpress401-EK-NGS1 v LB médiu pri 37 °C. Po dosiahnutí OD 0,5-0,8 bola 

expresia indukovaná pridaním IPTG. Vzorky boli odoberané v 0 hod., 1 hod., 2 hod., 3 hod., 4 

hod., 24 hod. 

Studený osmotický šok: Purifikačná metóda bola použitá za cieľom lepšej purifikácie 

periplazmatických proteínov, čiže aj exprimovanej enterokinázy. Cieľom bolo dosiahnutie 

vyššej koncentrácie exprimovaného proteínu za účelom úspešnej detekcie. 

SDS-PAGE: Vzorky z expresie boli analyzované na polyakrylamidovom géli pri 

napätí 300 V a porovnávané s molekulovým štandardom See Blue Plus 2 (Thermo Scientific). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pomocou techník rekombinantných DNA a PCR boli pripravené konštrukty génu 

enterokinázy obsahujúce mutácie na 4 rôznych miestach. Mutácia NGS1 bola overená 

pomocou PCR a rovnako osekvenovaná pre potvrdenie správnosti konštruktu. Následne bola 

testovaná expresná aktivita konštruktu NGS1 a detegovaná produkcia enterokinázy. Vnútorné 

mutácie NGS2, NGS3 a NGS4 boli vnesené do génu, neboli však úspešne overené. 
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Obr. 1. Vnútorné mutácie - 1. Molekulový štandard SM 1331; 2. Enterokináza s NGS1; 3. Enterokináza s 
NGS2; 4. Enterokináza s NGS3; 5. Štiepenie pJexpress-EK-NGS3, XhoI a NdeI; 6. Pôvodný gén enterokinázy 

 
 
 

 
 
 

Obr. 2. NGS1- 1. Fragment A (205 bp); 2. Fragment B (530 bp); 3. Enterokináza s NGS1 (735 bp); 4. 
pJexpress-EK-NGS1; 5. Molekulový štandard SM 1331 

 
 

 
 
 

Obr. 3. SDS-PAGE- Expresia pJexpress-EK-NGS1 v daných časových intervaloch a po použití purifikačného 
kroku studeného osmotického šoku (COS). Veľkosť ľahkého reťazca enterokinázy je približne 31 kDa 
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Prítomnosť enterokinázy bola detegovaná pomocou metódy Western blot. Výsledok 

však nepotvrdil prítomnosť exprimovaného proteínu, pravdepodobne z dôvodu veľmi nízkej 

koncentrácie, ktorá bola zapríčinená nízkou expresnou aktivitou. V nasledujúcich krokoch 

bude potrebné optimalizovať podmienky expresie a ďalších krokov analýzy. 
 
 

Záver   
Výsledkom  práce  boli  štyri  konštrukty  génu  enterokinázy  obsahujúce  vnesené 

 

vnútorné mutácie NGS1, NGS2, NGS3 a NGS4, ktoré slúžia ako rozpoznávacie sekvencie pre 

PglB. Konštrukt NGS1 bol overený, potrebná je optimalizácia podmienok pre úspešnú 

detekciu proteínu. 
 
 
Poďakovanie 

 

Táto práca vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie 

pre projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. Fáza, ITMS 

2014+ 313021D075, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ 

a tiež projektu „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ 

(BIOREKPROT -   ITMS: 26240220048). 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Nothaft H., Szymanski C. M. (2010) Nat. Rev. Microbiol. 8(11), p. 765 

[2] Kelly J., Jarrell H., Millar L. et al. (2006) J. Bacteriol. 188(7), p. 2427 

[3] Nothaft H., Szymanski Ch. M. (2013) J. Biol. Chem. 288(10), p. 6912 

[4] Smith E. T., Johnson D. A. (2013), Protein Sci. 22(5), p. 577 
 

[5] Krahulec J., Hyršová M., Pepeliaev S., et al. (2010) Appl. Microbiol. Biot. 88(1), p. 176 

[6] Pandhal J., Desai P., Walpole C., et al. (2012) Biochem. Bioph. Res. Co. 419(3), p. 472 

349 



Non-coding RNAs in rat model of tauopathy 
 

Nina Kosikova, Martin Cente, Michal Novak, Peter Filipcik 
 

Slovak Academy of Sciences, Institute of Neuroimmunology, Dubravska cesta 9, 845 10 
Bratislava, Slovakia; nina.kosikova@savba.sk 

 
 
 
Abstract 

 
Neurodegeneration process of tauopathies is characterized by the presence of neurofibrillary tangles 

composed of pathological forms of tau protein. Accumulation of these insoluble protein aggregates is 
accompanied by changes of homeostasis and dysregulation of intracellular signalling. Since, the exact molecular 
pathways involved in this process were not completely clarified to date, using transcriptomic approach we 
analysed consequences and accompanied phenomena of truncated tau protein toxicity in rat model of 
neurofibrillary degeneration. In order to identify differentially expressed miRNAs during neurofibrillary 
degeneration we performed miRNA profiling in rat model of tauopathy. Transcriptomic analysis of plasma 
samples showed significantly decreased expression of several miRNAs involved in the regulation of 
neuroinflammation, innate immune response, intracellular trafficking and signal transduction. The data suggest 
that expression of truncated tau protein leads to deregulation of signalling pathways during the neurodegeneration 
process manifested by altered miRNA expression. 

 
 
Keywords: neurodegeneration; tau protein; miRNAs 

 
 
 
Introduction 

 

Neurodegenerative diseases associated with pathological aggregation of tau protein in 

the brain are commonly referred as tauopathies. Alzheimer´s disease (AD) is the most 

prevalent tauopathy and the most prevalent form of dementia in elderly population. 

Nowadays, more than 46,8 million people worldwide are suffering from AD dementia and this 

number will reach 131,5 million in 2050. Overall increased ageing of worldwide population 

brings more than 9,9 million of new AD cases every year [1]. These critical numbers clearly 

show how serious problem the neurodegenerative diseases are and that’s why extensive 

research in this field is needed. Research is focusing on discovery of novel effective 

therapeutics and identification of sensitive and specific biomarkers for early diagnostics and 

disease prognostics [2]. 

MicroRNAs (miRNAs) represent a group of the most studied biomarker candidates in 

the current AD research. MiRNAs are short (~22 nt) noncoding RNAs that are able to inhibit 

the gene expression at post-transcriptional level [3]. They can be actively secreted from the 

cells or elevated in body fluids after tissue injury [4]. Due to their high stability in the body 

fluids they are very good candidates in the biomarker discovery. Since they can regulate the 

gene expression in target cells, the dysregulated miRNAs in the body fluids can be mapped to 
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genes,  proteins  and  then  to  pathways  that  are  targeted  during  the  pathophysiological 

conditions in the disease. 

Dysregulation of miRNAs in brain and peripheral fluids was currently reported in 

clinical cases of mild cognitive impairment (MCI) and Alzheimer’s disease [5-8]. 

Interestingly, miRNA expression data suggest that several miRNAs could be eventually 

considered as potential MCI and AD diagnostic or prognostic markers [9]. However, no 

miRNA-based diagnostic test was developed to date. Therefore, more experimental and 

clinical data and further research are needed in order to identify and validate specific and 

sensitive miRNA biomarker panel (signature) that could complement current clinical testing 

of cognitive impairment. 

Normal brain development and function depends on miRNAs which maintain balance 

between transcriptome and proteome. Brain-specific miRNAs are important for neuronal 

development, synaptic plasticity and they affect physiological processes associated with 

neurodegeneration [10]. MiRNAs from the brain pass through blood-brain barrier to periphery 

where they signalize changes which occur in the central nervous system during the disease 

[11]. 

Major aim of our research is to identify such dysregulated miRNAs that could be 

eventually used for monitoring of the neurodegenerative cascades in human tauopathies. For 

this purpose we employ transgenic rat model expressing human truncated tau protein. This 

animal model recapitulates all major hallmarks of human tauopathy including formation of 

insoluble tau protein aggregates (neurofibrillary tangles), axonal degeneration, synaptic 

dysfunction, oxidative stress and neuroinflammation leading to behavioural impairment [12, 

13, 14, 15, 16]. 
 
 
Material and methods 

 

RNA extraction and cDNA synthesis 
 

Whole blood from 6-month old transgenic (TG, n=13) and wild type (WT, n=7) age- 

matched control animals was collected using EDTA as anti-coagulant. Blood samples were 

centrifuged at 3000 x g for 10 min at 4°C and plasma was aspirated. Total RNA was extracted 

by miRCURY RNA Isolation Kit – Biofluids (Exiqon) according to the manufacturer’s 

protocol. Quality and quantity of extracted RNA was quantified by Total RNA and Small 

RNA kits using 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies). Reverse transcription of isolated 

RNA to cDNA was performed using the miScript II RT Kit (Qiagen). 
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Quantitative real-time PCR array analysis 
 

Identification of dysregulated miRNAs was performed by using miScript rat serum and 

plasma miRNA PCR array (Qiagen) that profiles the most relevant miRNAs to various 

pathophysiological conditions. Quantitative real-time PCR was performed using ABI 7500 

system (Applied Biosystems) and miRNA expression alterations were calculated by ∆∆Ct 

method. 

MiRNAs that were identified in PCR arrays analysis were further validated using 

individual primer sets and statistical evaluation was performed to compare the miRNA 

expression changes between TG and WT groups. 
 
 
Results and discussion 

 

In order to identify differentially expressed miRNA molecules during neurofibrillary 

degeneration we have performed complex miRNA profiling in rat model of tauopathy that 

recapitulates major features of neurodegeneration of AD type. Transcriptomic analysis of 

plasma samples showed significantly decreased expression of several miRNAs involved in the 

regulation of neuroinflammation, innate immune response, intracellular trafficking and signal 

transduction (Fig. 1). Interestingly, correlation analysis revealed strong positive relationship 

between dysregulated miRNAs (Fig. 2). Bioinformatic analysis revealed that miRNA 6 and 

miRNA 7 belong to the same miRNA family encoded at the same locus and thus originate 

from identical precursor long noncoding RNA with mutual expression. 

The data suggest that expression of truncated tau protein leads to deregulation of 

signalling pathways during the neurodegeneration process manifested by altered miRNA 

expression. Moreover, identified miRNA markers can be potentially applied for the 

monitoring of the neurodegenerative cascades in Alzheimer’s disease and related tauopathies. 
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Fig. 1. Dysregulation of miRNA levels in plasma of TG animals. 
Transcriptomic analysis showed significantly downregulated expression of 7 miRNAs in the plasma samples of 

transgenic animals compared to wild type age-matched control animals (*P<0.05, **P<0.01). 
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Fig. 2. Correlation between dysregulated miRNAs in plasma of transgenic animals. 
Transcriptomic analysis showed strong positive correlation between dysregulated miRNAs expression levels in 

transgenic animals. 
 
 
Conclusion 

 

Neurofibrillary degeneration induced by human truncated tau protein leads to 

deregulation of signalling pathways manifested by altered peripheral miRNA expression. 

Strong positive correlation between dysregulated miRNA levels indicates mutual 

dependence of expression levels and/or involvement in regulation of genes in related 

signalling pathways. 
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Abstract 

 
The role of Cd apoplasmic transport in roots of hyperaccumulator Sedum alfredii 
Importance of symplasmic transport for water movement in root is well known. Little is known about 

apoplasmic transport – movement of water across cell walls and extracellular spaces. Some elements can enter 
xylem directly from surrounding space bypassing symplasmic transport and apoplasmic barriers. In case of 
heavy metal hyperaccumulator plants like Sedum alfredii, this pathway can be significant for loading of xylem 
vessels and massive transport of cadmium to aboveground parts. 

 
 

Keywords: apoplasmic transport; Casparian band, Leadmium Green; PTS, Sedum alfredii; suberin lamellae 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Príjem iónov z pôdy do koreňa môže byť sprostredkovaný dvoma cestami. 

Symplazmickým prenosom cez bunkové membrány, kedy sa do transportu zapájajú 

proteínové prenášače a transportéry alebo apoplazmickým prenosom, kedy ióny prvkov 

prechádzajú spolu s vodou priestorom bunkových stien. Druhý spôsob je menej regulovateľný 

a predstavuje vyššie riziko pre nekontrolovaný vstup potenciálne nežiadúcich látok do 

cievnych zväzkov. Proti tomu sa rastlina bráni tvorbou Casparyho pásika a suberínovej 

lamely, bariérových štruktúr diferencujúcej sa endodermy z polymérov lignínu a suberínu [1]. 

Prakticky však nikdy nie je možné pohyb iónov v apoplazmickom priestore úplne 

vylúčiť, vďaka čomu sa časť z nich dostáva do xylému priamo z apoplazmu. Ide napríklad o 

vápnik (Ca), mangán (Mn) alebo zinok (Zn) [2]. Nezanedbateľným sa takýto príjem stáva pri 

posudzovaní vplyvu toxických iónov, ako sú napr. ióny ťažkých kovov, na rast rastlín. 

Niektoré druhy, hyperakumulátory, aktívne akumulujú mnohé toxické ióny a existuje 

predpoklad, že vďačia za to nielen intenzívnemu symplazmickému ale aj apoplazmickému 

transportu [3]. 

Nie je zrejmé, či takýto transport pri hyperakumulujúcich druhoch skutočne prebieha 

a či je naň apoplazmický priestor prispôsobený. Aby sme zodpovedali tieto otázky, pracovali 

sme s dvoma ekotypmi druhu Sedum alfredii Hance. Jeden z nich sa vyznačuje schopnosťou 

tolerovať a hyperakumulovať vysoké koncentrácie ťažkých kovov, najmä kadmium (Cd). Pre 

356 



druhý je naopak tento kov pri tak vysokých koncentráciách toxický [4]. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Rastlinný materiál sme dopestovali zo semien, pričom hyperakumulujúci ekotyp (H) 

pochádzal zo  starej  banskej  oblasti  (Quzhou,  Čína).  Nehyperakumulujúci  ekotyp  (NH) 

z čajovej plantáže  (Hangzhou,  Čína).  Semená  oboch  ekotypov  klíčili  v zmesi  perlitu 

a vermikulitu. Po štyroch týždňoch boli prenesené do polovičného Hoaglandovho živného 

média a rástli v kultivačnej miestnosti pri teplote 22 oC , osvetlení 150 μm.m-2.s-1 a relatívnej 
 

vlhkosti vzduchu 75 - 80 %. Po dvoch týždňoch boli vystavené pôsobeniu ťažkého kovu. 
 

Kadmium (Cd) sme aplikovali do živného roztoku ako Cd(NO3)2 v koncentrácii 0 μM 

(Cd0) alebo v koncentrácii 10 μM (Cd10), pre obidva ekotypy. Po siedmych dňoch sme v 

koreňoch vizualizovali apoplazmické bariéry suberínovú lamelu a Casparyho pásik [5]. 

Suberínovú lamelu sme farbili pomocou fluorescenčného farbiva Fluorol Yellow 088 (FY088, 

Sigma Aldrich) v kyseline mliečnej po dobu 240 minút pri teplote 70 oC . Casparyho pásik 

sme farbili roztokom berberín hemi-sulfátu (Sigma Aldrich) v kyseline mliečnej po dobu 60 

minút pri laboratórnej teplote. 

Na vizualizáciu apoplazmického transportu sme korene obidvoch ekotypov vystavili 

pôsobeniu apoplazmického markeru trisodium-8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfónová kyselina 

(PTS) v koncentrácii 95,42 mM. Marker neprechádza cez bunkovú membránu a neviaže sa na 

bunkové steny. Na vizualizáciu pohybu Cd sme korene vystavili 25 μM Cd(NO3)2. Čas 

pôsobenia markeru PTS a Cd bol variabilný, maximálna dĺžka pôsobenia nepresiahla 90 

minút. Korene z obidvoch experimentov sme následne narezali pomocou kryomikrotómu. 

Časť koreňov, ktorá bola vystavená pôsobeniu Cd sme farbili fluorescenčným markerom pre 

Cd: Leadmium Green AM (Invitrogen) . 

Depozíciu suberínu sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom (Axioplan2, Carl 
 

Zeiss, Germany) s filtrovou sadou Zeiss 16. Tvorbu Casparyho pásikov, apoplazmický 

transport a príjem Cd sme pozorovali pomocou konfokálneho laserového skenovacieho 

mikroskopu (Leica TCS SP5 DM-6000 CS). Pre berberín sme použili excitačné spektrum 430 

nm a emisné  spektrum  450-550  nm.  Pre  Leadmium  Green  excitačné  spektrum  488  nm 

a emisné 515 nm a pre PTS excitačné spektrum 458 nm a emisné spektrum 510 nm. 

Merania vzdialeností, spracovanie fotografií a tvorbu trojrozmernej rekonštrukcie sme 

robili pomocou softvéru ImageJ v.1.50i (https://imagej.nih.gov/ij/). 
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Výsledky a diskusia 
 

V kontrolných podmienkach (Cd0) nie je medzi dvoma ekotypmi Sedum alfredii 

signifikantný rozdiel vo vzdialenosti od apexu koreňa, v ktorej sa objavuje Casparyho pásik. 

Pridanie Cd (Cd10) zastavuje rast koreňov nehyperakumulujúceho ekotypu (NH) a Casparyho 

pásik možno pozorovať vo veľmi malej vzdialenosti od apexu koreňa. Naopak, pri 

hyperakumulujúcom (H) ekotype sa vzdialenosť medzi variantom v Cd0 a Cd10 nelíši 

(Obr.1.). 
 

 
 

Obr. 1. Diferenciácia Casparyho pásika. (A) Diferenciácia Casparyho pásika (CP) pri dvoch ekotypoch  
Sedum alfredii v podmienkach bez prítomnosti Cd (Cd0) a v prítomnosti 10 μM Cd (Cd10). Plná a prerušovaná 

čierna čiara zobrazuje začiatok depozície CP vo variante Cd0 pri obidvoch ekotypoch. Červená prerušovaná  
čiara zobrazuje miesto depozície CP pri variante Cd10 pri ekotype H. Obrázok v červenom ráme zobrazuje CP 
(dvojitá šípka) v koreni ekotypu H. Modrá prerušovaná čiara zobrazuje miesto depozície CP pri variante Cd10 

pri ekotype NH. Obrázok v modrom ráme zobrazuje CP (dvojitá šípka) v koreni ekotypu NH. (B) Trojrozmerná 
rekonštrukcia CP a cievnych zväzkov (X) predstavuje reprezentatívny príklad umiestnenia CP a xylému 

v koreňoch S. alfredii. Vzdialenosť diferenciácie CP a xylému je pri obidvoch ekotypoch a variantoch rovnaká 
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Suberínová lamela reaguje podobne ako Casparyho pásik. V podmienkach Cd0 sa 

suberínová lamela objavuje pri ekotype H v 75 % celkovej dĺžky koreňa. Pri ekotype NH 

v 65 % celkovej dĺžky. Z celkovej dĺžky koreňa tak pri ekotype H aj NH pripadá na 

nesuberinizovanú časť 6 cm dĺžky koreňa. Vplyvom pôsobenia Cd sa objavuje nápadný 

rozdiel medzi ekotypom H a NH. V ekotype H nemá Cd významný vplyv na relatívnu 

vzdialenosť (80 %, ) ani skutočnú vzdialenosť (6,5 cm) suberínovej lamely od apexu koreňa. 

To je v kontraste s ekotypm HN v ktorom sa relatívna (45 %) aj skutočná (1,5 cm) 

vzdialenosť suberínovej lamely od apexu významne skracuje (Obr.2.). 
 

 

 
Obr. 2. Diferenciácia suberínovej lamely. (A) Vzdialenosť a pozícia (biela šípka) diferencovanej suberínovej 

lamely od apexu koreňa pri dvoch ekotypoch S. alfredii v podmienkach bez prítomnosti Cd (Cd0) 
a v prítomnosti 10 μM Cd (Cd10). (B) Dĺžka nesuberinizovanej časti koreňov S. alfredii. Upravené podľa [6] 

 
 

Apoplazmický priestor ekotypu H a nižšia tvorba bariér má zrejme vplyv na jeho 

vyššiu priepustnosťou pre vodu a Cd. V experimentoch s PTS a fluorescenčným markerom 

pre Cd: Leadmium Green sa ukázalo, že pri ekotype H sa Cd po troch minútach objavuje 

v epiderme koreňa, po šiestych minútach v kortikálnych bunkách a po deviatych minútach 

v strednom valci. Tento pohyb zodpovedá pohybu fluorescenčného markeru PTS, čo 

naznačuje, že pohyb Cd do stredného valca je sprostredkovaný apoplazmickým transportom 

spolu s vodou. Pri   ekotype NH sa Cd taktiež objaví v stredom valci, čas od prechodu Cd 
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z epidermy do buniek xylému je však desaťnásobne dlhší (90 minút) ako pri ekotype H 

(Obr.3.). 
 

 
 

 
Obr. 3. Vizualizácia pohybu markerov Leadmium Green a PTS. Pohyb fluorescenčných markerov pre Cd: 

Leadmium Green a pre vizualizácia apoplazmického priestoru: PTS v koreňoch dvoch ekotypov S. alfredii. 
Časy objavenia sa markerov v jednotlivých častiach koreňa sú pri ekotype H nižšie ako pri ekotype NH. 

Upravené podľa [6] 
 
 

Funkcia suberínovej lamely ako apoplazmickej bariéry nie je celkom objasnená [7], 

ale nakoľko vplyvom rôznych stresových faktorov dochádza k intenzívnejšej suberinizácii 

a obmedzeniu  vstupu   látok   do   koreňa  [1],  nepopierateľne  jej  patrí  regulačná  úloha 

v transporte. Podobne ako ekotypy S. alfredii reaguje aj druh peniažtek modrastý (Thlaspi 

caerulescens (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey) variabilnou depozíciou suberínovej lamely. 

Ekotyp z lokality s vyššou kontamináciou ťažkými kovmi tvorí suberínovú lamelu vo väčšej 

vzdialenosti ako ekotyp z lokality s nižšou resp. žiadnou kontamináciou [8]. Tolerantný 

ekotyp sa pravdepodobne vyznačuje vnútornými mechanizmami tolerancie, ktoré mu 

umožňujú znížiť energetický výdaj potrebný na syntézu polymérov suberínovej lamely. 

Naopak netolerantný druh viac investuje do regulácie priepustnosti apoplazmického priestoru 

a teda aj v kontrolných podmienkach je depozícia suberínovej lamely intenzívnejšia. 

Vyššiu  priepustnosť   apoplazmického   priestoru   pre   Cd   potvrdil   aj   experiment 

s fluorescenčným markerom Leadmium Green a PTS. Ten preukázal, že Cd sa transportuje 

spolu s vodou a rýchlosť prenosu Cd z okolitého priestoru cez epidermu a bunky kortexu je 

pri ekotype H mnohonásobne vyššia. Do desiatich minút od vystavenia koreňov pôsobeniu 
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kovu sa Cd objavuje v stredom valci. Naopak, pri ekotype NH je táto doba výrazne dlhšia 

a Cd sa v strednom valci objavuje až po 90-tich minútach. Takémuto transportu však zrejme 

napomáha nielen nižšia tvorba bariér ale aj celkové zloženie bunkových stien. Priestor 

apoplazmu totiž predstavuje dôležitú nárazníkovú zónu. V prípade transportu zinku (Zn) je 

kov prijatý do apoplazmu koreňov ekotypu N aj NH v rovnakom množstve, avšak v prípade 

ekotypu NH je väzba na bunkovú stenu silnejšia ako pri ekotype H, ktorý viaže Zn voľnejšie. 

Afinita bunkovej steny je pri ekotype H nižšia a Zn sa tak môže (musí!) transportovať do 

xylému a nadzemných častí [9]. Podobný mechanizmus by mohol popri vyššej tvorbe bariér 

zodpovedať za pomalší prechod Cd z vonkajšieho prostredia do stredného valca pri ekotype 

NH a za rýchly prechod pri ekotype H. 
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Abstract 

 

The  effect  of  dim  light  at  night  on  the  regulation  of  glucose  metabolism  in  normotensive  and 
spontaneously hypertensive rats 
Artificial light at night (ALAN) has been linked to metabolic changes. The aim of our study was to 

analyse effects of ALAN on glucose metabolism in normotensive (WKY) and spontaneously hypertensive 
(SHR) rats. Animals were kept under control photoperiod 12L:12D or exposed to ALAN (12L:12DL) for 2 and 5 
weeks. No differences were found in body weight, food or water consumption in both strains during 5 weeks of 
ALAN exposure. A short-term decrease in body weight, food and water consumption was observed in rats 
exposed to ALAN. Plasma glucose levels were increased in both strains after 2 but not 5 weeks of ALAN 
exposure. Plasma insulin levels were higher in SHR than in WKY rats. We did not find differences in plasma 
insulin levels in both strains after two week of ALAN exposure. Increasing tendency was observed in plasma 
insulin levels of SHR rats exposed to ALAN for five weeks. Our results showed more serious changes of glucose 
metabolism in SHR than WKY rats exposed to ALAN. These changes may lead to the development of insulin 
resistance and SHR rats seem to be more sensitive to ALAN. 

 
 
Keywords: glucose; insulin; hypertension; artificial light at night 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Svetelnou kontamináciou rozumieme umelé svetlo v noci (ALAN – Artificial Light At 

Night) vyrobené  človekom,  ktoré  zvyšuje  hladiny  prirodzeného  nočného  osvetlenia.  Už 

v roku 2001, kedy bola vytvorená prvá mapa umelého osvetlenia v noci, žili dve tretiny 

svetovej populácie v oblastiach znečistených svetlom, pričom jedna pätina nebola schopná 

vidieť Mliečnu cestu [1]. Z výsledkov reedície po 15-tich rokov vyplýva, že miera svetelnej 

kontaminácie stúpa. V oblastiach znečistených svetlom žije v dnešnej dobe až 83% svetovej 

populácie a Mliečna cesta nie je viditeľná pre jednu tretinu populácie [2]. Vystavenie 

umelému osvetleniu  počas  noci  môže  mať  negatívny  dôsledok  na  fyziologické  procesy 

a správanie živočíchov, a potenciálne aj ľudí [3]. Vystavenie myší nízkym intenzitám svetla 

v noci (5 lx) viedlo k zvýšeniu telesnej hmotnosti [4,5], narušeniu glukózovej tolerancie [4] 

a zvýšeniu hladín inzulínu počas svetelnej fázy, čo môže zapríčiniť inzulínovú rezistenciu [6]. 

U outbredných potkanoch kmeňa Sprague-Dawley nízke intenzity svetla (0,2 a 5 lx) 

nespôsobili zmeny v telesnej hmotnosti [7,8], ale došlo k fázovému oneskoreniu 

cirkadiánneho  rytmu  glukózy  [7].  Doterajšie  práce  o vplyve  umelého  svetla  v noci  boli 
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realizované  na  normotenzných  zvieratách,  preto  sme  v našich  experimentoch  použili  aj 

spontánne hypertenzné potkany. 

Cieľom práce bolo analyzovať vplyv umelého osvetlenia v noci na metabolizmus 

glukózy. Preto sme študovali vplyv vystavenia nízkym intenzitám osvetlenia na hladiny 

glukózy a hormónu inzulínu u normotenzných a spontánne hypertenzných potkanov po dvoch 

a piatich týždňoch expozície ALAN. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V pokuse boli použité normotenzné potkany kmeňa Wistar (WKY; n=33) a spontánne 

hypertenzné potkany (SHR; n=33) vo veku 4 a pol mesiaca. Zvieratá pochádzali z chovnej 

stanice Dobrá Voda, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Po dovoze na 

Prif UK boli potkany umiestnené na týždeň do povinnej karantény a počas jedného mesiaca sa 

adaptovali na podmienky experimentálneho zariadenia (svetelný režim L:D 12:12 so 

začiatkom svetelnej fázy o 10:00). Intenzita osvetlenia meraná vo vnútri klietok sa 

pohybovala v rozsahu 100-150 lx počas svetlej (L) fázy dňa a 1-2 lx počas noci s tlmeným 

svetlom (DL). Náhradná teplota chromatickosti svetla bola meraná spektrofotometrom CL- 

500A (Konica  Minolta,  Japonsko)  a dosahovala  hodnoty  3 000  K.  Potkany  boli  držané 

v klietkach s hoblinovou podstielkou v skupinách po troch alebo štyroch jedincoch. 

Priemerná teplota vzduchu bola 21,5 ± 1,3°C a relatívna vlhkosť 55 – 65%. Zvieratá mali 

potravu pre hlodavce a vodu k dispozícii ad libitum. Experiment prebiehal so súhlasom 

Etickej komisie na PrifUK a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. Pred začiatkom 

pokusu boli WKY a SHR potkany rozdelené do štyroch skupín. Zvieratá v kontrolnej skupine 

boli exponované svetelnému režimu L:D 12:12 po dobu dvoch (WKY: n=7; SHR: n=7) 

a piatich (WKY: n=8; SHR: n=8) týždňov. Experimentálna skupina bola vystavená 

svetelnému režimu L:DL 12:12 počas dvoch (WKY: n=8; SHR: n=8) a piatich (WKY: n=10; 

SHR: n=10) týždňov. Spotreba    krmiva    a    hmotnosť    potkanov    boli    zaznamenávané 

v týždenných intervaloch a dvakrát týždenne sme zaznamenávali spotrebu vody. Vzorky sme 

odoberali po dvoch a piatich týždňoch expozície  ALAN.  Zvieratá  boli  dekapitované 

pod izofluránovou anestézou (doba uspania 30 – 60 s) a krv sme odobrali do skúmaviek 

s EDTA (2 mg/40 μl). Odobratú krv sme centrifugovali (2 500 ot./10 min) pri teplote +4°C, 

plazmu odtiahli a uschovali pri teplote -80°C na ďalšie analýzy. Hladiny glukózy v plazme 

sme stanovili diagnostickým kitom BIO-LA-TEST Glu L 500 S (Erba Lachema, Česká 

republika). Hladiny inzulín v plazme sme merali rádioimunoanalýzou, komerčne dostupným 
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kitom  Insulin  Rat  125I RIA  KIT  (DRG  Instruments  GmbH,  Nemecko)  podľa  inštrukcii 
 

výrobcu. 
 

Dáta sme štatisticky vyhodnocovali pomocou softvéru STATISTICA 7 (Statsoft Inc., 

USA). Normálne rozdelenie dát sme overili Kolmogorov-Smirnovovým testom. Na analýzu 

dát sme využili t-test a dvojfaktorovú analýzu rozptylu (ANOVA) s hlavnými faktormi kmeň, 

ALAN a ich interakcia. V prípade signifikantnej interakcie sme rozdiely medzi skupinami 

hodnotili pomocou Fischerových LSD post hoc testov. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Hmotnosť tela  SHR  potkanov  bola  podľa  očakávania  výrazne  nižšia  v porovnaní 

s WKY potkanmi už na začiatku experimentu (t(64)=11,41, p<0,001; Obr.1), a preto sme vplyv 

ALAN na hmotnosť analyzovali osobitne pre oba kmene. Hmotnosť tela sa signifikantne 

zvyšovala v priebehu experimentu u WKY (F(6,96)=86,00, p<001) aj SHR potkanov 

(F(6,96)=233,82, p<0,001). Vystavenie tlmenému svetlu počas noci neindukovalo rozdiely v 

hmotnosti medzi skupinami (WKY: F(1,16)=0,20, p=0,66; SHR: F(1,16)=0,41, p=0,53). 

Vystavenie tlmenému svetlu počas noci však ovplyvnilo prírastok hmotnosti SHR potkanov, 

ktoré 2 dni po expozícii nepriberali na hmotnosti v porovnaní s kontrolnou skupinou 

(interakcia deň a ALAN: F(6,96)=3,91, p<0,01). Výsledky naznačujú, že ALAN predstavoval 

pre SHR silnejší stresor, ako pre WKY. Spotrebu krmiva a vody sme analyzovali samostatne 

pre prvé 2 a druhé 3 týždne expozície potkanov tlmenému osvetleniu počas noci (Tab. 1.). 

V kontrolnom týždni bol príjem potravy nižší u SHR oproti WKY potkanom (interakcia kmeň 

a deň: F(3,42)=6,29, p<0,01), ale v nasledujúcich týždňoch sa už spotreba krmiva medzi 

kmeňmi nelíšila (F(1,6)=0,60, p=0,47). Dva dni po expozícii zvierat ALAN sa významne 

znížila spotreba krmiva v porovnaní s kontrolnými potkanmi (interakcia deň a ALAN: 

F(3,42)=4,69, p<0,01). V nasledujúcich piatich týždňoch sme už vplyv expozície ALAN na 

spotrebu krmiva nepozorovali. Spotreba vody sa nelíšila medzi WKY a SHR potkanmi (prvé 

2 týždne: F(1,14)=2,46, p=0,14;druhé 3 týždne: F(1,6)=1,18, p=0,32). Zvieratá exponované 

tlmenému osvetleniu v noci mali v porovnaní s kontrolou nižšiu spotrebu vody 2 a 9 dní po 

expozícii (interakcia týždeň a ALAN: F(3,42)=11,27, p<0,001), pričom v druhej polovici 

experimentu sme už tento efekt nepozorovali (F(1,6)=3,17, p=0,13). Krátkodobo znížený 

prírastok hmotnosti u SHR potkanov, ako aj spotreba vody a krmiva po expozícii ALAN je 

pravdepodobne dôsledkom zmeny svetelného režimu, avšak pre ďalšie závery sú potrebné 

podrobné analýzy príjmu potravy a krmiva počas 24 hodín. 
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Obr. 1. Telesná hmotnosť počas piatich týždňoch experimentu a) u normotenzných (WKY; CTRL: n=8, 
ALAN: n=10) a b) u spontánne hypertenzných (SHR; CTRL: n=8, ALAN: n=10) potkanov, zvieratá boli 
vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – CTRL) alebo L:DL 12:12 (experimentálna 

skupina – ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. 
 
 

Tab. 1. Spotreba krmiva a vody v priebehu experimentu u normotenzných (WKY) a spontánne hypertenzných 
(SHR) potkanov, zvieratá boli vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – CTRL) alebo  

L:DL 12:12 (experimentálna skupina – ALAN). Prvé výsledky pochádzajú z piatich dní pred začiatku pokusu (-5 
dní) a posledné z 36 dňa experimentu. Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. 

 
 (0) -5 dní (1) 2 dni (2) 9 dní (3) 16 dní (4) 23 dní (5) 30 dní (6) 36 dní 

Spotreba krmiva 
WKY-CTRL 20,9±0,2 20,5±0,3 19,9±0,3 21,1±0,4 21,1±0,1 21,9±0,4 21,6±0,7 
WKY-ALAN 21,3±0,2 18,9±0,4 19,6±0,5 20,6±0,6 20,5±1,8 21,9±1,4 21,6±1,2 
SHR-CTRL 18,7±0,4 19,7±0,3 18,9±0,1 20,3±0,4 20,7±0,3 20,2±0,1 20,4±0,2 
SHR-ALAN 19,0±0,4 18,8±0,3 19,2±0,3 19,8±0,4 20,7±0,8 20,8±0,2 21,1±0,6 

Spotreba vody 
WKY-CTRL 24,4±0,6 24,3±0,7 25,1±0,3 26,0±0,5 27,0±0,4 27,0±0,4 27,2±0,2 
WKY-ALAN 23,6±0,3 22,2±0,4 21,5±0,5 23,0±0,3 22,6±1,5 22,8±0,8 24,4±0,7 
SHR-CTRL 23,4±0,5 25,0±0,5 25,4±0,5 26,5±0,9 27,1±0,6 26,2±0,4 28,1±0,8 
SHR-ALAN 25,1±1,6 23,8±0,5 24,0±0,9 24,9±1,7 25,9±1,1 25,3±0,9 27,3±1,4 

 
 

V našom experimente sme nezistili signifikantné rozdiely v koncentráciách glukózy 

v plazme medzi WKY a SHR potkanmi ani po druhom (F(1,26)=0,25, p=0,62), ani po piatom 

(F(1,32)=0,24, p=0,63) týždni experimentu, hoci v literatúre existujú údaje o vyšších hladinách 

glykémie u SHR potkanov [9,10]. Vystavenie zvierat ALAN vyvolalo vzostup hladín glukózy 

v plazme SHR a WKY potkanov iba po dvoch týždňoch (F(1,26)=5,95, p<0,05; Obr. 2a), ale 

nie piatich týždňoch expozície (F(1,32)=0,21, p=0,65; Obr. 2b). 

Hladiny inzulínu v plazme boli vyššie u SHR oproti WKY  potkanom na kontrolnom 
 

LD v oboch analyzovaných týždňoch (týždeň 2: F(1,25)=5,99, p<0,01; Obr. 3a a týždeň 5: 
 

F(1,31)=23,62, p<0,001, Obr. 3b) experimentu a tieto údaje sú v súlade s literatúrou [9,10]. Po 
 

5 týždňoch  experimentu  sme  zaznamenali  signifikantnú  interakciu  medzi  faktormi  kmeň 

a ALAN (F(1,31)=6,19, p<0,05). Expozícia ALAN vyvolala vzostup inzulinémie  v plazme 

SHR potkanov na hranici významnosti (post hoc, p=0,058), pričom nemala vplyv na hladiny 
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inzulínu normotenzných potkanov. Vystavenie zvierat tlmenému osvetleniu počas noci 

neovplyvnilo hladiny inzulínu po 2 týždňoch experimentu (F(1,25)=1,68, p=0,21; Obr. 3a). 

Trend vzostupu hladín inzulínu v plazme SHR potkanov po piatom týždni expozície indikuje 

jeho zvýšenú sekréciu z β-buniek pankreasu. Táto zvýšená hladina inzulínu môže vysvetliť 

absenciu rozdielov v glykémii SHR potkanov exponovaných ALAN po piatom týždni 

experimentu. Predpokladáme, že dlhodobo zvýšené hladiny inzulínu by mohli predstavovať 

rizikový faktor pre reguláciu metabolizmus sacharidov a najmä pre vývin inzulínovej 

rezistencie po expozícii aj nízkym intenzitám osvetlenia v noci. 
 
 

 
 

Obr. 2. Hladiny glukózy v plazme normotenzných (WKY) a spontánne hypertenzných potkanov (SHR) a) po 2 
a b) po 5 týždňoch experimentu, zvieratá boli vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – 

CTRL) alebo L:DL 12:12 (experimentálna skupina – ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. Čísla 
v stĺpcoch znázorňujú počet jedincov na skupinu. 

 
 

 
 

Obr. 3. Hladiny inzulínu v plazme normotenzných (WKY) a spontánne hypertenzných potkanov (SHR) a) po 2 
a b) po 5 týždňoch experimentu, zvieratá boli vystavené svetelnému režimu L:D 12:12 (kontrolná skupina – 
CTRL) alebo L:DL 12:12 (experimentálna skupina – ALAN). Hodnoty sú uvedené ako priemery±SEM. Čísla 

v stĺpcoch znázorňujú počet jedincov na skupinu. 
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Záver   
Expozícia potkanov nízkej intenzite osvetlenia v noci (1-2 lx) zvýšila koncentrácie 

 

plazmatickej glukózy u SHR v porovnaní s normotenznými zvieratami po dvoch týždňoch 

expozície. Hladiny inzulínu boli vyššie na úrovni p=0,058 u SHR v porovnaní s WKY po 

piatich týždňoch expozície. Naše výsledky ukázali rozdiely v regulácii glykémie medzi 

normotenznými a hypertenznými potkanmi v reakcii na umelé svetlo v noci pričom ALAN sa 

ukazuje byť rizikovejší pre hypertenzné zvieratá. 
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Abstract 

 
A minimal domain with ATPase activity of replication protein gp43 from bacteriophage BFK20 
The subject of our research was a replication protein gp43 of corynephage BFK20, which contains 

primase-polymerase (prim-pol) and helicase domains. We prepared three deletion mutants of the protein gp43, in 
which the prim-pol domain was missing and the helicase domain was reduced to varying extent. We optimalized 
conditions for expression and isolation of each mutant protein. We tested ATPase activities of isolated proteins 
and we found a minimal domain responsible for strong ssDNA dependent ATPase activity. 

 
 
Keywords: replication protein; bacteriophage BFK20; ATPase activity; helicase 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Replikačný proteín gp43 je génový produkt orf43 z genómu korynefága BFK20. 

Hostiteľom fága BFK20 je kmeň Brevibacterium flavum CCM 251, producent L-lyzínu. 

Proteín gp43 je multifunkčný proteín s helikázovou aktivitou [1]. Helikázy sú proteíny, ktoré 

sa pohybujú pozdĺž fosfodiesterových väzieb DNA alebo RNA a rozdeľujú dvojzávitnicu na 

dve samostatné vlákna, pričom využívajú energiu uvoľnenú hydrolýzou ATP [2]. Všetky 

formy bunkového života a mnoho vírusov kóduje helikázy, ktoré tvoria jednu z najväčších 

tried enzýmov. Prakticky všetky bunkové procesy zahŕňajúce DNA alebo RNA využívajú 

jednu alebo viac helikáz. Helikázová doména proteínu gp43 sa nachádza v C-koncovej časti 

proteínu a obsahuje konzervované motívy helikáz superrodiny SF4. N-koncovú časť proteínu 

gp43 tvorí primázová-polymerázová doména podobná zriedkavým zástupcom archaeo- 

eukaryotických primáz-polymeráz. 

V práci sme sa zamerali na helikázovú doménu proteínu gp43. Pripravili sme tri 

delečné mutanty, ktoré neobsahovali prim-pol doménu a mali v rôznej miere skrátenú 

helikázovú  doménu,   proteíny  gp43HEL519,   gp43HEL519-2   a gp43HEL557.   Testovali 

a porovnali sme ATPázovú aktivitu izolovaných mutantných proteínov. 
 
 
Materiál a metódy 

Príprava expresných plazmidov: DNA fragmenty, kódujúce helikázové jadro proteínu 
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gp43 a priľahlé oblasti rôznej dĺžky, sme pripravili PCR reakciou, pričom ako templát bola 

použitá dvojvláknová DNA fága BFK20 izolovaná v našom laboratóriu. Na amplifikáciu sme 

použili dvojice primérov F1: 5´-TCCCATGGCTCAAGAGGATTCCG-3´ a R1: 5´- 

TTGTCGACGTCAATACGCACGT-3´, alebo F2: 5´- TCCCATGGGATTGTTCACCGAC- 

3´ a R2: 5´-TCGTCGACAGGTCGAGCGGT-3´, ktoré obsahovali štiepne miesta pre 

restrikčné endonukleázy NcoI (priamy primér) a SalI (spätný primér). Prečistené 

amplifikované fragmenty (PCR Purification Kit; Qiagen) sme štiepili restrikčnými 

endonukleázami NcoI a SalI a klonovali do expresného vektora pET28a+. Vzniknuté 

konštrukty sme označili pET28-43HEL519-2 a pET28-43HEL557. Konštrukt pET28- 

43HEL519 bol pripravený pri predchádzajúcich prácach v našom laboratóriu. 

Transformácia expresného hostiteľa a indukcia expresie: Pripravené expresné 

plazmidy sme použili na transformáciu kompetentných buniek E. coli BL21 (DE3). Z 

vybraných kolónií sme nechali narásť nočné inokulum (16 h) v LB médiu s obsahom 

kanamycínu (100 μg/ml). Po preočkovaní sme kultúry nechali rásť na trepačke pri 37 ºC a po 

dosiahnutí hodnoty absorbancie 0,5 pri vlnovej dĺžke 600 nm sme indukovali expresiu 

proteínov 0,5 mmol.l-1 IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid) počas 3 - 5 h pri 30°C za 

stáleho trepania. Exprimované proteíny gp43HEL519, gp43HEL519-2 a gp43HEL557 

obsahovali His-Tag sekvenciu na C-konci. 

Izolácia proteínov pomocou afinitnej chromatografie na imobilizovaných iónoch 

kovu: Všetky tri proteíny sme izolovali pomocou kolónky s imobilizovanými iónmi Ni2+ 

(HIS-Select Nickel Affinity gel, Sigma-Aldrich) podľa odporúčaní výrobcu. Ako ekvilibračný 

a premývací roztok sme použili 50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 8,0; 0,5 mol.l-1 NaCl; 20 mmol.l-1 

imidazol, na elúciu bol použitý 50 mmol.l-1 Tris-HCl pH 8,0; 0,5 mol.l-1 NaCl; 0,4 mol.l-1 

imidazol. Chromatografiu sme robili pri laboratórnej teplote. Indukciu expresie aj jednotlivé 
kroky izolačného postupu sme analyzovali pomocou elektroforézy v 10 % SDS- 
polyakrylamidovom géle. 

Meranie ATPázovej aktivity: ATPázovú aktivitu sme merali nerádioaktívnou 

kolorimetrickou metódou podľa [3]. Princípom tejto metódy je väzba uvoľneného 

anorganického fosforečnanu na malachit-molybdénanový komplex. ATPázovú aktivitu 

proteínov gp43HEL519, gp43HEL519-2 a gp43HEL557 sme testovali pri 37°C v prítomnosti 

jednovláknovej  DNA  fága  ФX174, dvojvláknovej  DNA  fága  BFK20  alebo bez  DNA. 

Reakčná  zmes  obsahovala  50  mmol.l-1   Tris-HCl  pH  7,5;  5  mmol.l-1   MgCl2,  1  mmol.l-1
 

ATP, 6,4 µg/ml DNA a 0,6 µmol.l-1 proteín. V časových intervaloch 0', 5', 10', 15' a 20' sme 
 

odoberali 50 μl alikvoty, ku ktorým sme pridali 800 μl činidla a po 1' sme reakciu zastavili 
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pridaním 100 μl 34% (w/v) citrónanu sodného. Absorbanciu sme merali pri 660 nm na 

prístroji JENWAY 7300 Spectrophotometer. Ako blank sme použili paralelné negatívne 

kontroly, v ktorých bol proteín nahradený uchovávacím roztokom. Množstvo uvoľneného 

fosforečnanu sme stanovili zo štandardnej kalibračnej krivky, ktorá bola zostrojená z 

nameraných hodnôt absorbancie získanej pre roztoky s rastúcou koncentráciou Na3PO4. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Po otestovaní vhodných podmienok expresie sme proteíny gp43HEL519, 

gp43HEL519-2 a gp43HEL557 izolovali z rozpustnej frakcie bunkového lyzátu. Výsledok 

izolácií je vidieť na Obr. 1A, 1B, 1C. 
 

 
 
 
 
 

Obr.1. A, B. Izolácia gp43HEL519, gp43HEL519-2. 
V dráhe 1 sa nachádza štandard. V dráhe 2 je nanesený lyzát po sonifikácii buniek. V dráhe 3 je nanesený 

supernatant po centrifugácii vzorky. V dráhe 4 je nanesený izolovaný proteín gp43HEL519 (A) a gp43HEL519- 
2 (B). 

 
 

Na Obr. 1C môžeme pozorovať, že proteín gp43HEL557 obsahuje ešte veľké 

množstvo kontaminujúcich proteínov. V budúcnosti bude potrebné pri izolácii tohto poteínu 

zaradiť ďalší purifikačný krok, napríklad re-chromatografiu na kolónke s niklovou náplňou 

alebo kobaltovou náplňou, prípadne iný typ chromatografie, ako je ionexová chromatografia 

alebo gélová filtrácia. 
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Obr. 1C. Izolácia proteínu gp43HEL557. 
V dráhe 1 je nanesený lyzát po sonifikácii buniek. V dráhe 2 je nanesený supernatant po centrifugácii vzorky. 

V dráhe 3 je nanesený izolovaný proteín . V dráhe 4 sa nachádza štandard. 
 
 

Všetky izolované proteíny, gp43HEL519, gp43HEL519-2 aj gp43HEL557 sme použili 

na testovanie ATPázovej aktivity. ATPázovú aktivitu sme merali za prítomnosti 

jednovláknovej DNA fága ΦX174, dvojvláknovej DNA fága BFK20 a bez DNA. ATPázová 

aktivita proteínu gp43HEL519 v prítomnosti DNA aj bez DNA je znázornená na Obr. 2. 

Proteín gp43HEL519 má vysokú ATPázovú aktivitu v prítomnosti jednovláknovej DNA, 

takmer nemerateľnú aktivitu v prítomnosti dvojvláknovej DNA a žiadnu aktivitu sme 

nestanovili pri neprítomnosti DNA. Tieto aktivity sú porovnateľné s ATPázovými aktivitami 

nameranými pre proteín gp43-1, ktorý obsahuje primázovú-polymerázovú aj helikázovú 

doménu proteínu gp43 (aminokyseliny od 6 do 983) a bol charakterizovaný v laboratóriu 

genomiky pri predchádzajúcej práci [4]. V porovnaní s proteínom gp43HEL519, pre proteín 

gp43HEL519-2 sme nenamerali žiadnu ATPázovú aktivitu bez ohľadu na prítomnosť alebo 

neprítomnosť DNA a proteín gp43HEL557 má iba o niečo vyššiu aktivitu v prítomnosti 

jednovláknovej DNA ako gp43HEL519-2 (Obr. 3). 
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Obr. 2. ATPázová aktivita gp43HEL519. Na grafe je zobrazená ATPázová aktivita proteínu 
gp43HEL519 nameraná v prítomnosti ssDNA, dsDNA aj bez prítomnosti DNA. 

 
 
 

 
 

Obr. 3. ATPázová aktivita proteínov gp43HEL519, gp43HEL519-2 aj gp43HEL557. 
Na grafe sú hodnoty ATPázovej aktivity všetkých troch proteínov merané v prítomnosti ssDNA. 

 
 

Pri porovnaní dĺžky a sekvencie jednotlivých testovaných proteínov vidíme, že rozdiel 

medzi proteínmi gp43HEL519 a gp43HEL557 je iba 38 aminokyselín (Obr. 4). Na základe 

získaných výsledkov môžeme usudzovať, že tento úsek zodpovedá za prudký nárast ssDNA 

závislej ATPázovej aktivity proteínu gp43HEL519. Nakoľko však sa tento úsek nachádza aj 

v proteíne gp43HEL519-2, ktorý nemá žiadnu aktivitu, zdá sa, že aj prítomnosť oblasti od 

aminokyseliny 855 po 983 je pre túto aktivitu potrebná. 
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Obr. 4. Schématické porovnanie proteínov gp43HEL519, gp43HEL519-2, gp43HEL557. 
Na obrázku sú znázornené rozdiely v počte aminokyselín jednotlivých proteínov a úseky, 

ktorými sa proteíny navzájom líšia. 
 
 

Záver   
Testovali sme ATPázovú aktivitu mutantných proteínov gp43HEL519, gp43HEL519- 

 

2 a gp43HEL557. Podľa našich výsledkov môžeme usudzovať, že minimálny proteín, ktorého 

ATPázová aktivita je porovnateľná s aktivitou proteínu s kompletnou primázovou- 

polymerázovou aj helikázovou doménu, je proteín obsahujúci aminokyseliny od 519 po 983 

proteínu gp43 fága BFK20. Zistili sme, že delécie v oblastiach 519-547 a 856-983, ktoré sme 

vytvorili, majú výrazný vplyv na funkciu proteínu. 
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Abstract 

 
Expression and purification of membrane protein TerC 
Expression and purification of various membrane proteins in E. coli is often complicated. We have 

chosen membrane protein TerC, which is one of the key proteins responsible for tellurite resistance. Our aim is 
to express and purify membrane protein TerC in fusion with thioredoxin that could be further used as internal 
standard for quantitative mass spectroscopy analysis. In this work we present the results of Trx-TerC fusion 
protein expression and purification. 

 
 
Keywords: TerC; Escherichia coli; purification of membrane proteins 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Výber vhodného expresného systému na produkciu rekombinantných proteínov záleží na 

mnohých faktoroch, medzi ktoré patrí intra- alebo extracelulárna expresia, úroveň expresie, 

postranskripčné alebo postranslačné modifikácie, alebo biologická aktivita proteínu. 

Escherichia coli je jedným z najviac využívaných expresných systémov na nadprodukciu 

prokaryotických aj eukaryotických proteínov. Existuje množstvo nástrojov a protokolov na 

vysokú produkciu heterologických proteínov, množstvo expresných plazmidov, bakteriálnych 

kmeňov a kultivačných stratégii, ktoré sa dajú použiť. 

Produkcia  rekombinantného   proteínu   je   pre   hostiteľskú   bunku   záťažou,   pričom 

v extrémnych prípadoch ani nedochádza k expresii daného proteínu alebo dochádza k 

akumulácii  degradovaného  proteínu,   prípadne   proteín   spadá   do   inklúznych   teliesok. 

V niektorých prípadoch expresie proteínov môže tiež dochádzať k smrti buniek, čo znižuje 

výťažok proteínu [1]. 

Na efektívnu expresiu problémových membránových proteínov sa preto často využívajú 

rôzni fúzni partneri, ktorí monitorujú expresiu proteínu, zabezpečujú správne poskladanie 

proteínu alebo jeho ľahšiu purifikáciu. Medzi najznámejších fúznych partnerov patrí His-tag, 

tioredoxín alebo GFP [2,3]. 
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Ďalšou z možných stratégii je koexpresia chaperónov, spolu s cieľovým membránovým 

proteínom, ktoré napomáhajú správnemu skladaniu proteínu alebo zabraňujú toxicite daného 

proteínu, ktorú predstavuje pre bunku [4]. 

Jedným z kľúčových proteínov teluričitanovej rezistencie je transmembránový proteín 

TerC. Jeho presná štruktúra a funkcia nie je doposiaľ známa a nevykazuje ani signifikantnú 

homológiu s inými proteínmi známej funkcie [5]. Proteín TerC pravdepodobne obsahuje 9 

transmembránových hydrofóbnych regiónov, ktorých dĺžka dosahuje 19-23 

aminokyselinových zvyškov. C terminálny koniec proteínu sa nachádza v cytoplazme spolu 

s centrálnou hydrofilnou slučkou, zatiaľ čo N terminálny koniec TerC je orientovaný do 

periplazmatického priestoru [6]. 

Cieľom tejto práce je exprimovať a purifikovať proteín TerC v E. coli. Membránový 

proteín TerC by sa mohol ďalej využiť ako interný proteínový štandard pre ostatné 

membránové proteíny pri hmotnostnej spektrometrii. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité bakteriálne kmene a plazmidy sú zhrnuté v Tab. 1. 
 
 
 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene a plazmidy 
 

Kmeň/zdroj Genotyp 

C41 (DE3) / Lucigen ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3) 

Plazmid Zdroj 

pLK18 [7] 

pJK100EK-TerC [8] 
 
 

Kultivačné médium 
 

Na kultiváciu sme použili LB médium (10 g tryptón, 5 g kvasničný autolyzát, 5 g 
 

NaCl), ktoré bolo doplnené glukózou a príslušným antibiotikom. 

Fermentácia 

Bunky E. coli C41(DE3) s plazmidmi pLK18 a pJK100EK-TerC sme preočkovali 

mikrobiálnym očkom z konzervy do čerstvého tekutého LB média s príslušným antibiotikom 

a 1% glukózou a nechali rozrásť cez noc. Na ďalšiu kultiváciu buniek sme použili fermentor 

od firmy Sartorius typu Biostat B plus-2L MO. 1 l LB média s 0,1% glukózou sme naočkovali 

v pomere 1:10 inokulom z nočnej kultúry. Podmienky kultivácie sme nastavili nasledovne: 

pH  7,2,  teplota  37°C,  po  indukcii  znížená  postupne  na  28°C,  pO2   udržiavané  na  30% 
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zvyšovaním otáčok rotora (200-800 ot./min) a prevzdušňovanie média (do 4 l/min). Expresiu 

sme indukovali pri OD600 5-6 pridaním IPTG vo výslednej koncentrácii 0,5 mM. Vzorky sme 

odoberali tesne pred indukciou, po 4 hodinách expresie a poslednú 20 hodinu expresie. Po 

ukončení fermentácie sme bakteriálnu kultúru centrifugovali 20 min pri 7690 g a bunky sme 

uskladnili pri -20°C. 

Purifikácia proteínu TerC 
 

Bakteriálny pelet z fermentácie sme rozsuspendovali v 25 ml sonikačného roztoku 

a pridali sme 100 μl proteázových inhibítorov (Calbiochem). Následne sme bunky rozbili 

pomocou ultrazvuku (Sonoplus HD3200, Bandelin, sonda KE 76). Lyzát sme po 

homogenizácii centrifugovali 20 min pri 7690 g a 4°C. Vzniknutý supernatant sme 

centrifugovali na ultracentrifúge (L7-65 Ultracentrifuge, Beckman) pri 100 000 g 1 hodinu, 

čím sme získali membránovú frakciu v pelete. Pelet sme následne rozpúšťali v 20 ml roztoku 

50 mM TrisHCl pH 8 s 0,5 M NaCl a 2% Tritonom X-100 cez noc pri 4°C na trepačke. Na 

druhý deň sme rozpustený pelet centrifugovali 30 min pri 7690 g a 4°C. Pelet sme uskladnili 

pri -20°C a supernatant sme využili na ďalšiu purifikáciu. 

Afinitná chromatografia 
 

Na purifikáciu Trx-TerC pomocou metalovo-chelátovej afinitnej chromatografie 

(IMAC) sme využili FPLC systém Äkta Avant 25 (GE Healthcare). Použili sme komerčne 

dostupné kolóny HisTrap. 

SDS-PAGE 
 

Vzorky sme pripravili rozsuspendovaním peletu v 40 μl roztoku TE a pridaním 40 μl 

vzorkového nanášacieho roztoku, resp. k 40 μl supernatantu sme pridali 40 μl vzorkového 

nanášacieho roztoku. Vzorky sme následne zahriali na 46°C na 30 min. Na analýzu expresie 

a purifikácie proteínov sme používali 10% separačný SDS polyakrylamidový gél a 4% 

nanášací SDS polyakrylamidový gél [9]. Separácia proteínov bežala v aparatúre s vertikálnym 

usporiadaním (Hoefer SE 260) v Tris-glycínovom tlmivom roztoku pri laboratórnej teplote 

a prúde 17 mA. 

Po ukončení elektroforézy sme gél fixovali vo fixačnom roztoku 30 min, následne sa 

gél cez noc farbí vo farbiacom roztoku Coomasie Brilliant Blue G-250. Potom sme gél 

preniesli do odfarbovacieho roztoku, kým sa pozadie neodfarbilo a nakoniec sme gél odfotili. 

Western blot 

SDS-PAGE elektroforézou sme získali rozseparované proteíny podľa veľkosti, ktoré 

sme následne  preniesli  na  polyvinylidénfluoridovú  membránu.  Transfer  sme  uskutočnili 

v aparatúre na semi-dry transfer (Fastblot B43, Biometra) pri 240 mA 20 min v roztoku Tris- 
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glycínu s SDS a izopropanolom. Po transfere sme povrch membrány blokovali v roztoku 5% 

odtučneného mlieka v TBST po dobu 30 min. Následne bola membrána inkubovaná v roztoku 

primárnej protilátky pri 4°C cez noc, pričom primárna protilátka je špecifická proti 

stanovovanému proteínu (rabbit anti-TerC2) alebo proti His-tagu (mouse anti-His) (Tab. 2). 

Po ukončení inkubácie sme membránu premývali od prebytočnej protilátky roztokom TBST. 

Následne sme membránu inkubovali s roztokom sekundárnej protilátky 1 hodinu pri izbovej 

teplote, pričom sekundárna protilátka je špecifická voči primárnej protilátke. Nakoniec sme 

membránu znova premývali roztokom TBST. Sekundárne protilátky boli značené chrenovou 

peroxidázou, aby sme mohli detegovať proteíny pomocou chemiluminiscenčnej metódy. 

Membránu   sme   2-3   minúty   premývali   roztokom   luminolu    s peroxidom    vodíka 

(GE Healthcare) v pomere 1:1. Následne sme membránu vložili do prístroja (ImageQuant 

LAS 500, GE Healthcare), ktorý automaticky vyhodnotil expozičný čas a zaznamenal signály. 
 
 

Tab. 2. Protilátky použité pri Western blote 
 

Názov protilátky Typ Zdroj 

Mouse anti-His Primárna protilátka Invitrogen 

Rabbit Anti-TerC2 Primárna protilátka GeneScript 

Goat anti-mouse Sekundárna protilátka Sigma 

Donkey anti-rabbit Sekundárna protilátka GE Healthcare 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Proteín TerC sme úspešne exprimovali v kmeni E. coli C41(DE3). Po fermentácii sme 

bunky homogenizovali  pomocou  sonikácie,  zo  solubilnej  frakcie,  ktorá  sa  nachádzala 

v supernatante, sme získali membránovú frakciu pomocou ultracentrifugácie a membrány 

usadené v pelete sme následne solubilizovali v roztoku s Tritonom X-100. Solubilnú frakciu 

sme naniesli na kolónu a proteíny sme purifikovali pomocou afinitnej chromatografie. Po 

každom kroku sme odobrali vzorku a po poslednom purifikačnom kroku sme vzorky 

analyzovali pomocou SDS-PAGE, aby sme zistili čistotu proteínu TerC vo vzorke (Obr.1.). 

Pomocou Western blotu sme dokazovali prítomnosť proteínu TerC v jednotlivých 

vzorkách. Zistili sme, že po sonikácii sa väčšina TerC nachádza v nesolubilnej frakcii. Po 

ultracentrifugácii sa TerC nachádza iba v pelete, ktorý obsahuje membránovú frakciu. 

Následne sme sa snažili TerC dostať z membrán do roztoku Tritonu X-100, čo sa nám 

čiastočne podarilo. Solubilný TerC sme naniesli na kolónu a purifikovali pomocou afinitnej 

chromatografie (Obr. 2). 
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Obr. 1. Purifikácia proteínu TerC – 10% SDS-PAGE gél 

 
 
 

 
 

Obr. 2. Purifikácia proteínu TerC: A – Western blot s použitím anti-His primárnej protilátky; B – Western 
blot s použitím anti-TerC2 primárnej protilátky 
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Záver   
Podarilo sa nám exprimovať proteín TerC vo fúzii s tioredoxínom, ktorý  zvyšuje jeho 

 

rozpustnosť. Úspešnosť expresie sme overili pomocou SDS-PAGE. Následne sme TerC 

izolovali a purifikovali pomocou ultracentrifugácie a afinitnej chromatografie. Pomocou 

Western blotu sme overili prítomnosť proteínu TerC vo vzorke a na géli po SDS-PAGE 

analýze sme zistili, že TerC je kontaminovaný inými proteínmi. Preto sú potrebné ďalšie 

purifikačné kroky, ktorými by sme dosiahli vyššiu čistotu proteínu TerC. 
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Abstract 

 
The  effect  of  predators  on  reproductive  parameters  of  tubenose  goby  Proterorhinus  semilunaris 

(Heckel, 1837) 
Tubenose goby is relatively small fish with rich historical data describing its invasive potential. Recent 

studies revealed that tubenose goby might compete with native fish species for resources such as food and 
habitat. Present study contains the examination of reproductive parameters in 9 populations of tubenose goby. 
Each population was characterized by different occurrence of predators in their habitat, therefore suggesting 
different intensity of top-down effect. The aim of this study was to asset, weather occurrence of predators has 
significant effect on reproductive parameters of tubenose goby. 

 
 
Keywords: Proterorhinus semilunaris; reproductive parameters; fecundity; size of oocytes 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Predácia, podobne ako aj iné biotické interakcie medzi organizmami, môžu byť 

zodpovedné za alternáciu životných stratégií organizmov [1, 2, 3]. Samotný predačný tlak 

môžeme rozdeliť do dvoch kategórií: priamy a nepriamy [2]. Schopnosť detekovať 

prítomnosť predátora v priestore do istej miery závisí od evolučnej histórie organizmov [4]. 

V prípade, že korisť nie je schopná adekvátne vyhodnotiť hroziace predačné riziko hovoríme 

o „naivnej“ koristi, ktorá viac trpí priamym predačným tlakom [4], ktorý predstavuje 

bezprostredné napadnutie koristi predátorom. Výsledkom je odstránenie predovaného jedinca 

z ekosystému [1, 3]. Nepriamy predačný tlak súvisí so schopnosťou koristi detekovať 

prítomnosť predátora,  čo  následne  vedie  k zmene  životných  a behaviorálnych  stratégií 

s cieľom  znížiť  priamy  predačný  tlak  [4].  Takéto  zmeny  v správaní  sa  označujú  ako 

„antipredačné stratégie“ organizmov [1]. Zmeny správania však môžu byť energeticky veľmi 

nákladné [5], a často môžu organizmy obmedzovať v rôznych iných behaviorálnych 

prejavoch, ako napríklad pri výbere vhodného habitatu, potravných stratégiách, či 

vyhľadávaní partnera [1, 3, 6]. Energia využitá pri antipredačnom správaní následne nemôže 

byť využitá napríklad pri raste, či tvorbe pohlavných produktov. Aj z tohto dôvodu medzi 

jednotlivými behaviorálnymi stratégiami následne dochádza k určitým kompenzáciám, 

takzvanými „trade-offs“ [7]. Invázne organizmy sú známe svojou plasticitou životných 

stratégií,  a často  bývajú  v prostredí  úspešnejšie  ako  natívne  druhy  [8].  Môžeme  preto 
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predpokladať, že  invázny  potenciál  do  veľkej  miery  ovplyvní  aj  alternáciu  životných 

a behaviorálnych stratégií takýchto organizmov. Aj keď existuje mnoho štúdií venujúcich sa 

vplyvu predačného tlaku, žiadna sa doposiaľ nevenovala stanoveniu predačného tlaku na 

reprodukčné parametre organizov s inváznym potenciálom. Cieľom práce je preto stanoviť 

vplyv predačného tlaku na reprodukčné parametre býčka rúrkonosého. Tento relatívne malý 

druh nie je v súčasnosti na území Slovenska považovaný za invázny. Jeho invázny potenciál 

je však podložený množstvom historických záznamov o jeho šírení [9]. 

 
Materiál a metódy 

 

Vzorky (n = 367) boli odoberané v apríli 2015 pomocou elektrického agregátu z 9 

lokalít charakteristických rozdielným druhovým zložením ale aj počtom druhov predátorov. 

Po anestézii klinčekovým olejom boli fixované v 4% roztoku formaldehydu. Následne boli 

v laboratóriu vypitvané a boli na nich analyzované merné parametre: dĺžka tela (SL), 

hmotnosť tela pred pitvou, hmotnosť tela po pitve a hmotnosť gonád. Dĺžka tela bola 

odmeraná z digitálnych fotografií pomocou programu IMPOR 2.31E. Hmotnosti (pred, po 

pitve a hmotnosť gonád) boli zistené pomocou váh KERN ABJ 120 – 4M. Okrem toho boli 

zisťované aj reprodukčné parametre a to pomer pohlaví, gonádosomatický index (GSI), 

absolútny počet oocytov (AP), relatívna plodnosť (RP), priemer oocytov a veľkostné 

kategórie oocytov. Absolútny počet oocytov a relatívna plodnosť boli zisťované 

gravimetrickou  metódou   [10].   Priemer   oocytov   sme   stanovili   pomocou   mikrometra 

s presnosťou na 0,0025 mm a veľkostné kategórie oocytov boli určené na základe distribúcie 

50 náhodne zvolených oocytov v grafickom zobrazení. Následne bola vykonaná štatistická 

analýza parametrov  v programe  R  [11].  Predačný  tlak  bol  následne  vyhodnocovaný 

s použitím mnohonásobnej lineárnej regresie. Za vysvetľovanú premennú bola zvolená AP 

jedincov. Ako vysvetľujúce premenné boli v modeli použité informácie o prítomnosti (1) 

a neprítomnosti (0) jednotlivých druhov predátorov. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vzorka pozostávala celkovo z 367 jedincov, z toho 243 samíc a 99 samcov. Zvyšné 

jedince (n = 25) boli juvenily, u ktorých nebolo možné identifikovať pohlavie. 

Dĺžka všetkých jedincov vykazovala signifikantné rozdiely na základe analýzy 

variancie (ANOVA). Rovnako vysokú mieru signifikancie potvrdzujúcu rozdiely medzi 

jednotlivými lokalitami vykazovala aj dĺžka tela samíc, absolútna plodnosť (AP), a relatívna 

plodnosť  (RP).  Naopak,  gonadosomatický  index  (GSI),  ktorý  vypovedá  o percentuálnom 
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zastúpení gonád z celkovej váhy tela samice, nevykazoval naprieč lokalitami žiadne rozdiely 

(Tab. 1). Neprítomnosť štatistických rozdielov v tomto parametri teda vypovedajú o tom, že 

veľkosť gonád  jedincov  naprieč  lokalitami  nebola  odlišná.  To  znamená  že  u samíc 

z rozdielnych lokalít s rozdielnym predačným tlakom bola veľkosť gonád porovnateľná, no 

napriek tomu vykazovali rozdielne plodnosti, čo bolo aj štatisticky potvrdené. 

Ichtyologický prieskum lokalít takisto poukázal na výskyt rôznych druhov predátorov 

naprieč lokalitami, u ktorých možno potenciálne predpokladať predačný tlak na býčka 

rúrkonosého (Tab. 2). 

 
Tab. 1. Predátori prítomní na jednotlivých lokalitách 

1 – Dunajský Klátov, 2 – Potôňske lúky, 3 – Amadeho Kračany, 4 – Štrkovec, 5 – Boheľovský kanál, 6 – 
Kračany-Boheľov, 7 – Šuľany-Jurová, 8 – Vrbina-Holiare, 9 – Veľký Meder-Holiare 

 
 

Druh 
Populácia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sumček americký (Ameiurus melas)  x x   x  x x 

Boleň dravý (Aspius aspius)  x        

Šťuka severná (Esox lucius)  x x x   x  x 

Jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) x x x x x x x x x 

Slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus)  x     x x x 

Býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus) x x x  x     

Ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis) x x x x x x x  x 

Sumec veľký (Silurus gllanis)  x        
 
 

Tab. 2. Výsledky analýzy variancie (ANOVA) merných a reprodukčných parametrov naprieč lokalitami 
 

ANOVA (lokalita) 

 DF Suma ŠT Priemer SŠ F hodnota Pr (˃F) Signifikantnosť 

SL (all) 8 6879 859,87 18,564 2,2e-16 *** 

SL (female) 8 5226,5 653,31 37,321 2,2e-16 *** 

AP 8 9467669 1183459 10,72 7,905e-13 *** 

RP 8 26784398 3348050 17,838 2,2e-16 *** 

GSI 8 1055,4 131,921 1,379 0,2036 - 
DF – stupne voľnosti, Suma ŠT – suma štvorcov, Priemer SŠ – priemer sumy štvorcov, Pr (˃ F) – p hodnota 
Legenda k signifikancii: p < 0 – “***“, p < 0.001 – “**“, p < 0.01 – “*“ , p < 0.1 – “.“, p < 1 – “-“, Sl (all) - 
dĺžka všetkých jedincov, SL (female) - dĺžka tela samíc, AP - absolútna plodnosť, RP - relatívna plodnosť, GSI - 
gonadosomatický index 
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Výsledky lineárnej regresie preukázali negatívne, ale aj pozitívne vplyvy prítomnosti 

predátorov na plodnosť býčka rúrkonosého. Štatisticky signifikantný vplyv bol však 

preukázaný len u piatich predátorov (Tab. 3). Celkové percento informácie vysvetlené 

lineárnym modelom dosahuje 24,86%. Modelom predpokladaná hodnota AP v neprítomnosti 

predátorov je 728. V prítomnosti šťuky severnej (Esox lucius Linnaeus, 1758) model 

predpovedá negatívny vzťah a pokles absolútnej plodnosti o 185. Podobne aj v prítomnosti 

sumca veľkého (Silurus glanis Linné, 1758) model predpovedá pokles AP celkovo o 251. 

Obaja títo predátori sa zdržujú v okolí úkrytov, často napríklad v makrofytách, kde lovia zo 

zálohy. Voľba mikrohabitatu týchto druhov sa tak prekrýva s mikrohabitatmi preferovanými 

býčkom, preto je viac ako pravdepodobné, že dochádza medzi týmito druhmi ku kontaktu. 
 
 

Tab. 3. Výsledky lineárnej regresie 
 

  E Št. chyba t hodnota Pr (˃t) Signifikancia 

R2 0,2486      

Vys. premenná = AP  728,40 118,83 6,130 6,130000 *** 

Esox lucius  -185,73 62,53 -2,970 0,003258 ** 

Silurus glanis  -251,89 78,71 -3,200 0,001563 ** 

Ameiurus melas  222,63 54,46 4,088 5,972e-05 *** 

Aspius aspius  -84,78 123,05 -0,689 0,491517 - 

Perca fluviatilis  351,53 123,22 2,853 0,004720 ** 

Neogobius melanostomus  -39,49 54,46 -0,725 0,469112 - 

Lepomis gibbosus  273,88 66,28 4,132 4,999e-05 *** 
R2 – podiel vysvetlenej informácie modelom z celkovej obsiahnutej informácie, Vys. premenná – vysvetľovaná 

premenná, E – modelom predpovedaná hodnota vysvetľovanej premennej, Št. chyba – štandarná chyba, Pr (˃t) – 
p hodnota, Legenda k signifikancii: p < 0 – “***“, p < 0.001 – “**“, p < 0.01 – “*“ , p < 0.1 – “.“, p < 1 – “-“ 

 
 

Zároveň sa jedná o vrcholové predátory medzi piscivornými rybami [12], čo naznačuje 

určitý predačný tlak. Okrem toho bol modelom stanovený negatívny vplyv aj u boleňa 

dravého (Aspius aspius Linnaeus, 1758), a to na 84. Tento negatívny vzťah však nebol 

signifikantne preukázaný. Posledný negatívny vplyv na AP, takisto štatisticky nesignifikantný 

bol stanovený na 39 a to u býčka čiernoustého (Neogobius melanostomus Pallas, 1814), ktorý 

je známy svojim inváznym potenciálom. Často býva introdukovaný spolu s býčkom 

rúrkonosým. Je však zdatnejším kompetítorom, ako aj predátorom, preto môže mať negatívny 

vplyv aj na samotného býčka rúrkonosého. Pozitívny vplyv na AP za prítomnosti sumčeka 

amerického  (Ameiurus  melas  Rafinesque,  1820)  model  stanovuje  na  222.  Na  lokalitách 
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s prítomnosťou slnečnice pestrej (Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758) bol modelom stanovený 

predpokladaný nárast v AP o 273. Nárast plodnosti v prítomnosti týchto inváznych druhov 

môže byť spôsobený takzvanou hypotézou invázneho prehriatia. Tá tvrdí, že prítomnosť 

niektorých inváznych druhov môže pozitívne vplývať na iné druhy s inváznym potenciálom 

[13]. Posledným parametrom v modeli bol ostriež zelenkastý (Perca fluviatilis Linnaeus, 

1758). 

V prítomnosti tohto druhu bol modelom stanovený nárast AP o 351. Toto pozitívne 

stanovenie nárastu plodnosti je však ťažko vysvetliteľné. Môžeme predpokladať, že 

oportunistický spôsob lovu tohto predátora môže do istej miery kompetične uvoľňovať býčka 

rúrkonosého od iných druhov rýb. 

Medzi populáciami boli takisto zistené rôzne početnosti oocytov, ako aj zastúpenie 

veľkostných kategórií oocytov. Najpočetnejšie zastúpené naprieč všetkými populáciami boli 

dve veľkostné kategórie oocytov, čo je však pri tomto druhu považuje za štandardné [14]. Tri 

veľkostné kategórie sa vyskytovali u ôsmych z deviatich populácií. Viacero veľkostných 

kategórií je typické pre ryby s dávkovitým neresom, u ktorých oocyty dozrievajú postupne. 

V prípade priaznivých podmienok sa doba neresu u týchto druhov môže výrazne predlžovať. 

Pomer pohlaví  bol  stanovený  na  2,3:1  v prospech  samíc.  Teritoriálne  správanie  samcov 

v priebehu neresovej sezóny však môže limitovať úspešnosť odberu pomocou elektrického 

agregátu [14]. Absolútna plodnosť bola v tejto štúdii stanovená v rozpätí 118 – 2622, a teda je 

v porovnaní s ostatnými štúdiami vyššia [14, 15]. Tie totiž uvádzajú AP v rozpätí 140 – 1349 

[14, 15]. 
 
 

Záver   
Daná  štúdia  sa  zaoberá  vplyvom  predátorov  na  reprodukčné  parametre  býčka 

 

rúrkonosého. Napriek tomu že vo veľkosti gonád neboli štatisticky preukázané žiadne 

rozdiely, samice vykazovali štatisticky signifikantné rozdiely v reprodukčných parametroch. 

Na dáta bol aplikovaný viacnásobný lineárny model. Ako vysvetľovaná premenná bola 

použitá    absolútna     plodnosť.     Vysvetľujúce     premenné     predstavovala     prítomnosť 

a neprítomnosť predátorov.  Aplikovaný  model  dokázal  z celkového  množstva  informácie 

v dátach vysvetliť 24,86%. Model predpovedal negatívny vplyv vrcholových predátorov, ako 

napríklad šťuky alebo sumca. Invázne druhy, ako napríklad sumček americký a slnečnica 

pestrá boli podľa modelu zodpovedné za nárast plodnosti. Pozitívny nárast bol modelom 

stanovený aj v prítomnosti ostrieža zelenkastého. Na základe aplikovaného modelu je možné 
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predpokladať, že aj samotná prítomnosť predátorov má vplyv na alternáciu životných stratégií 
 

býčka rúrkonosého, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje aj na zmene plodnosti. 
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Abstract 

 
Pilot screening study: standardization of swab collected method stored without the virus transport 

medium and its application in molecular diagnosis of enteroviruses 
Coxsackieviruses are frequent human pathogen that caused different illnesses from asymptomatic to 

serious like a myocarditis, pericarditis, diabetes type 1. However, early and available routine diagnostics could be 
the key in terms of access to treatment of enteroviral infections. There are several enterovirus (EV) detection 
methods such as virus isolation in cell cultures, immunofluorescence, polymerase-chain reaction and its 
modifications. The important element in diagnostics is the sampling too. For EV diagnostics are most often used 
samples as blood/serum, CSF, oral, throat/eye/skin lesions swab. Currently, swabs with virus-transport medium 
(VTM) are used in viral diagnostics. This kind of swabs represent costly method. Therefore, in our work we 
focused on applicability of swabs without VTM in molecular diagnostics of EV. We tested 2 types of swabs 
without VTM (cotton and plastic tipped) and compared with reliability of VTM swabs. We found out that the 
detection rate of the virus does not affect largely the swab type but is related to the temperature and length of 
storage. 

 
 
Keywords: Coxsackieviruses; diagnostics; swabs; polymerase-chain reaction 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Coxsackie vírusy (čeľaď: Picornaviridae, rod: Enterovírus) sú malé neobalené vírusy s 

jednovláknovou RNA pozitívnej polarity. Na základe patogenity u myší boli rozdelené na dve 

skupiny, skupinu A a B. Skupina A infikuje zväčša kožu a mukózne membrány. Spôsobuje 

herpangínu, akútne hemoragické konjuktivitídy a aftóznu stomatitídu s vezikulárnymi 

erupciami na rukách a nohách (HFM). Coxsackie vírusy skupiny B napádajú srdce, 

pohrudnicu, pankreas a pečeň. Vyvolávajú pleurodýniu, myokarditídu, perikarditídu. Obe 

skupiny môžu byť príčinou nešpecifických horúčkovitých ochorení s vyrážkou, ochorení 

horných dýchacích ciest a tiež aseptických meningitíd [1, 2, 3, 4]. 

Čoraz častejšie komplikácie vírusovej infekcie najmä u imunodeficientných pacientov 

vyžadujú zvýšenú potrebu jednoduchej, ale špecifickej vírusovej diagnostiky [5]. 

Diagnostika  vírusov  je  rozdelená  na  priamu  a  nepriamu  diagnostiku.  Priama 
 

diagnostika vírusov zahŕňa izoláciu a identifikáciu vírusu, priamy dôkaz vírusového antigénu 
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či jeho nukleovej kyseliny v klinickom materiály. Nepriama diagnostika pozostáva zo zistenia 

prítomnosti protilátok proti infekčnému agens (serológia). Zlatým štandardom enterovírusovej 

diagnostiky je izolácia ľudských enterovírusov v bunkových kultúrach avšak ako "nová" 

diagnostická metóda bola akceptovaná molekulárna metóda polymerázovej-reťazovej reakcie 

(PCR) [6, 7, 8, 9]. 

Enterovírusy (EV) sú spravidla izolované z klinických vzoriek akými sú mozgovo- 

miechový mok, sliny, krv/sérum, koža, stolica, moč, stery z hrdla, rekta a infikovaných 

orgánov. Zabezpečenie stability replikujúceho sa vírusu sa docieľuje použitím vírusového 

transportného média (VTM). V súčasnosti však existuje niekoľko štúdií potvrdzujúcich 

možnosť aplikácie suchých tampónov (bez VTM) v diagnostike vírusov. Jednou z týchto 

štúdií bola štúdia zaoberajúca sa využitím suchých tampónov v diagnostike cytomegalovírusu 

(čeľaď: Herpesviridae), ďalšia práca bola venovaná diagnostike vírusov chrípky (čeľaď: 

Ortomyxoviridae) a využitie suchých tampónov bolo testované aj v diagnostike respiračného 

syncytiálneho vírusu a ľudského metapneumovírusu (čelaď: Paramyxoviridae) [10, 11, 12, 13, 

14]. 
 

Vďaka relatívnej stabilite genómu enterovírusov vo vonkajšom prostredí sme sa 

rozhodli otestovať použitie suchých tampónov (bez VTM) v diagnostike EV. Hlavným 

cieľom našej štúdie bolo štandardizovať metódu spracovania a skladovania suchých 

tampónov. V teste boli použité 2 typy tampónov bez VTM a to s bavlneným koncom a s 

polyesterovým koncom. Spoľahlivosť detekcie EV suchými tampónmi bola porovnávaná so 

štandardne používanými VTM tampónmi. 
 
 
Materiál a metódy 

Pre štandardizáciu metódy využitia suchých tampónov v EV diagnostike sa pripravili 

10-násobné sériové riedenia vírusového kmeňa CVB-3 (Nancy). Všetky 3 typy tampónov 

(bavlnené, polyesterové a tampóny s VTM) sa na 10 sekúnd namočili do jednotlivých riedení 

vírusov (riedenia 1010 - 102). Tampóny boli spracované v intervaloch: okamžite (I), po 12 

dňoch (II), po mesiaci (III) a po 2 mesiacoch (IV). Tampóny skupiny III a IV boli pred 

spracovaním skladované v hlbokomraziacom boxe pri teplote -80ºC. Skupina II bola 

rozdelená na časť A a časť B. Tampóny v časti A boli vložené do hlbokomraziaceho boxu (- 

80ºC) a tampóny v časti B boli vložené do chladničky (+5ºC). Každá skupina obsahovala 

spolu 18 bavlnených, 18 polyesterových a 18 VTM tampónov. Všetky tampóny boli 

spracované rovnakou metodikou (pridanie 400 µl RNaza-free vody, vortex 3x10 sek, 10 min 
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inkubácia pri izbovej teplote, vortex a prenos do ependorff skúmaviek). Takto pripravené 

suspenzie vzoriek sa spracovali ihneď alebo sa zamrazili pri -80̊C. Po spracovaní bola zo 

vzoriek izolovaná RNA (PureLink RNA Mini Kit: Invitrogen) a bola vykonaná Reverzná- 

transkripcia a Nested PCR (PCR SuperMix; SuperScript III One-Step RT-PCR System with 

Platinum Taq High Fidelity: Invitirogen). Detekcia PCR produktov bola uskutočnená v 

horizontálnej elektroforetickej aparatúre (Sub-cell GT Agarose Gel Electrophoresis System; 

BioRad: 400mA, 150V, 90 min). 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

V štandardizácii využitia tampónov bez VTM na diagnostiku EV sme všetky typy 

tampónov namočili do rôznych riedení vírusu CVB3 a pripravili sme si vzorky na izoláciu 

RNA a PCR analýzu. Výsledky PCR analýzy sú zhrnuté v tabuľke 1 - 2. 
 
 

Tab. 1. Sumarizácia výsledkov štandardizácie využitia suchých tampónov v diagnostike EV (tampóny 
spracované okamžite, po mesiaci, po 2 mesiacoch 

 
 Výsledky PCR po spracovaní: 

okamžite (-80Cº) po mesiaci (-80Cº) po 2 mesiacoch (-80Cº) 

Typ tampónu pozitívne v 
riedení 

negatívne v 
riedení 

pozitívne v 
riedení 

negatívne v 
riedení 

pozitívne v 
riedení 

negatívne v 
riedení 

bavlnené 107 - 102
 1010 - 108

 106 - 102
 1010 - 107

 106 - 102
 1010 - 107

 

polyesterové 107 - 102
 1010 - 108

 105 - 102
 1010 - 106

 105 - 102
 1010 - 106

 

VTM 107 - 102
 1010 - 108

 106 - 102
 1010 - 107

 106 - 102
 1010 - 107

 
 
 
 
 

Tab. 2. Sumarizácia výsledkov štandardizácie využitia suchých tampónov v diagnostike EV (tampóny 
spracované po 12 dňoch). 

 
 Výsledky PCR po spracovaní: 

po 12 dňoch (-80Cº) po 12 dňoch (+5Cº) 

Typ tampónu pozitívne v riedení negatívne v riedení pozitívne v riedení negatívne v riedení 

bavlnené 107 - 102
 1010 - 108

 105 - 102
 1010 - 106

 

polyesterové 106 - 102
 1010 - 107

 106 - 102
 1010 - 107

 

VTM 107 - 102
 1010 - 108

 106 - 102
 1010 - 107

 

 
 

Výsledky štandardizácie preukázali, že tampóny bez VTM sa spoľahlivo môžu použiť 

pri zbere vzoriek na detekciu enterovírusov molekulárnymi metodikami. Použitím dvoch 

rôznych typov tampónov bez VTM sa nám podarilo vyvrátiť hypotézu o možnej interferencii 

bavlnených vlákien s vírusom nakoľko pri skupine I (okamžité spracovanie) nebol preukázaný 
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žiaden rozdiel vo výsledku bez ohľadu na typ použitého tampónu. V skupine II (spracovanie 

po 12 dňoch) vidíme mierny pokles v citlivosti detekcie EV. Pri danej skupine tampónov 

sledujeme, že dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výsledok nie je typ tampónu, ale 

predovšetkým spôsob a teplota skladovania. Polyesterové tampóny boli vhodnejšie na 

skladovanie pri teplote +5ºC a bavlnené naopak pri teplote -80ºC. Pri skupine tampónov 

spracovaných po mesiaci sledujeme ďalší nepatrný pokles v detekcii EV. V tomto časovom 

rozmedzí sa však pokles detekcie EV zastavil nakoľko výsledky získané v skupine tampónov 

spracovaných po 2 mesiacoch boli nezmenené. 
 
 

Záver   
Ak  vezmeme  do  úvahy všetky doterajšie  zistenia,  môžeme  povedať,  že  výsledok 

 

detekcie EV metódami PCR zo vzoriek odobraných tampónmi bez VTM závisí výrazne od 

doby spracovania a metódy skladovania tampónov. Naša štúdia ukázala, že pre detekciu EV je 

vhodné tampóny spracovať ihneď. V prípade, že okamžité spracovanie nie je možné 

odporúčame tampóny spracovať medzi 1. - 12. dňom od odobratia vzorky. Ak vzorky nie sú 

spracované ihneď je vhodné ich skladovať do doby spracovania pri teplote -80ºC alebo +5ºC. 

Pri teplote +5ºC odporúčame spracovať materiál do 24 hod. 
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Abstract 

 
The aim of our work is to investigate the activities of IFN-α and IFN-λ signaling pathways in cancer 

cells S11E transformed with gammaherpesvirus MuHV-4. We identified that stimulation of cells with IFN-λ2 at 
lower doses (35 ng/ml) decreases cell proliferation. However, at higher doses we observed strong reduction in 
number of death cells, although the cell proliferation remained similar to untreated cells. This effect was not 
observed after stimulation of cells with IFN-α. In addition, we observed that low concentration of IFN-λ2 (35 
ng/ml) may cause the reactivation of virus from latency (we detected high ORF50 expression 6 hours after 
stimulation of S11E cells with IFN-λ2). However, high concentrations of IFN-λ2 (100 and 250 ng/ml) inhibit the 
reactivation of virus and contribute to maintain its latency. Finally, we detected that the levels of M3 mRNA 
expression correlated with concentration of IFN-λ2, which may indicate a regulation of M3 expression through 
the IFN-λ signaling pathway. 

 
 
Keywords: interferon lambda; S11E; proliferation; murine gammaherpesvirus; latency 

 
 
Introduction and the aims of study 

 

Latent infection with two human gammaherpesviruses, Kaposi´s Sarcoma-associated 

herpesvirus (KSHV) and Epstein-Barr virus (EBV), has usually no serious consequences for 

most individuals. However, in immunocompromised patients, the infection may be associated 

with development of a variety of lymphoproliferative disorders, lymphomas and leukemias 

[1]. This means that host immune system has an unreplaceable role in maintenance of 

gammaherpesvirus latency and prevention of cancer development, however, the precise 

mechanism of this crucial control is still not fully understood. 

Interferons belong to first cytokines of innate immune system, which are expressed and 

released from cells immediately after virus replication and transfer alarming signals to 

neighboring cells and other components of immune system [2]. Although IFNs-I are 

recognized as highly expressed and widely distributed in almost all types of tissue [3], our 

recent studies showed degradation of IFNs-I receptor and a stability of IFNs-λ receptor in the 

first 4 hours of gammaherpesvirus replication in epithelial cells [4]. Therefore, we proposed a 

hypothesis that IFNs-λ are the crucial signal molecules in early gammaherpesvirus replication, 
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which activate response of host immune system and stimulate gammaherpesviruses for 

establishment of latency. To confirm this hypothesis in our study, we characterized IFN-λ2 

activity in S11E tumor cell line derived from lymphoma of mouse infected with murid 

herpesvirus-4 (MuHV-4), which is closely related to human gammaherpesviruses and serves 

as a model used worldwide for in vitro and in vivo studies. Here, we have found that the 

activity of IFN-λ2 in tumor cells S11E is differential and dependent on concentration, in 

which is present in tumor microenvironment. 
 
 
Material and Methods 

 

S11E cells - the naturally occurring MuHV-4-positive B-cell line isolated from 

lymphoma tumor tissue of BALB/c mice infected with MuHV-4 [5]. 

S11E cells were seeded into 24-well plate in the amount 1 x 106 cells/well and were 
 

immediately treated with different concentrations of IFN-λ2 or IFN-α (35, 100 and 250 

ng/ml). Cells were harvested 6 hours post stimulation, RNA was purified using Trizol reagent 

(Sigma) and treated with DNase RNase free (Novagen). RNA was reverse transcribed to 

complementary DNA (cDNA) by M-MLV Reverse Transcriptase (Promega). Quantitative 

PCR was performed using Maxima® SYBR Green qPCR Master Mix (ThermoScientific) and 

the program was 50ºC/2 min, 95ºC/10 min, 40x (95ºC/15 s, 58ºC/1 min). The M3 (U97553) 

cDNA was amplified using 5´- TGGTTGTGGGGCAGATTCTT - 3´ and 5´- 

ACACGAGCAACT TTCCTGGA - 3´ [4], ORF50 (U97553) cDNA using 5´- 

GGCCGCAGACATTTAATGAC -3´ and 5´- GCCTCAACTTCTCTGGATATGCC -3´ [6], 

IFNAR (NM_001024673) cDNA using 5´-CCTGGGACCTGAAGCAGC-3´ and 5´- 

GGGAGTGAATGTGGCTCAGT-3´ [4], ISG15 (NM_015783) cDNA using 5´- 

CGATTTCCTGGTGTCCGTGA-3´   and   5´-TAAGACCGTCCTGGAGCACT-3´   [4]   and 

cyclophilin (M19533.1) cDNA using 5´-CGTGCTCTGAGCACTGGGGAGAAA-3´ and 5´- 

CATGCCTTCTTTCACCTTCCCAAAGAC-3´ [7]. To analyze cell viability, cells were 

colored by Trypan blue (Sigma) and counted 24 hours post interferon stimulation. 
 
 
Results and Discussion 

 

Antiproliferative activity of IFN-λ2 and IFN-α on S11E tumor cells. 
 

To analyze antiproliferative activity of IFNs-λ on tumor cells latently infected with 

MuHV-4, we stimulated S11E cells with recombinant IFN-λ2 at concentrations 35, 100 and 

250 ng/ml. We observed reduced proliferation of S11E cells stimulated with lower doses of 
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IFN-λ2: 35 and 100 ng/ml. The number of live cells was reduced by 0.18 and 0.15 log10, 

respectively, in comparison to untreated cells. However, stimulation of cells with higher doses 

of IFN-λ2 (250 ng/ml) did not reduce S11E cell proliferation in comparison to untreated cells 

(Fig. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Viability of S11E cells stimulated with IFN-λ2. 
The number of live cells was determined 24 hours post IFN stimulation using visualization of death cells by 
trypan blue. The number of live cells was compared to untreated cells. Data represent mean ± s.e.m. of two 

independent experiments. 
 
 

Interestingly, we identified that IFN-λ2 reduces spontaneous cell death in a dose- 

dependent manner. The highest reduction of death cells we observed at concentration 250 

ng/ml, when the number of death cells was reduced by 0.26 log10 in comparison to untreated 

cells. 

 
 

Fig. 2. Viability of S11E cells stimulated with IFN-α. 
The number of live cells was determined 24 hours post IFN stimulation using visualization of death cells by 
trypan blue and compared to untreated cells. Data represent mean ± s.e.m. of two independent experiments. 

 
 

In contrast to IFN-λ2, stimulation of S11E cells with IFN-α did not induce significant 

reduction or increase in cell proliferation in comparison to untreated cells (Fig. 2). In addition, 

we did not observe any reduction in number of death S11E cells in comparison to untreated 
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cells.  
 
In contrast to IFN-α, previously it was shown that IFNs-λ2 inhibit the proliferation 

 

only of a few tumor cell types. This specificity and lower capacity for antiproliferative activity 

of IFNs-λ was shown to be a result of low expression of a surface receptor IFN-λR, which 

specifically binds IFN-λ [8]. Interestingly, here we discovered, that antiproliferative activity of 

IFNs-λ is dependent not only on expression of IFN-λR, but also on a concentration, in which 

IFNs-λ are present in microenvironment of tumor cells. 

Resulting from our observations, we can conclude, that IFN-λ2 at lower doses reduces 

proliferation of tumor cells and at higher doses induces death of tumor cells (possibly by 

increased apoptosis) transformed with MuHV-4, although the cell proliferation is not 

increased. 

Low doses of IFN-λ2 stimulate reactivation of MuHV-4, high doses of IFN-λ2 stimulate 

establishment/maintaining of MuHV-4 latency. 

To analyze viral reactivation and latency, we harvested S11E cells 6 hours post IFN-λ2 

stimulation and measured mRNA levels of genes ORF50 and M3 by quantitative PCR. Viral 

encoded gene ORF50 is the replication and transcription activator (RTA), which activates the 

expression of early (lytic) genes, and plays a key role in virus reactivation from latency [9, 

10]. We have found that stimulation of S11E cells with low doses of IFN-λ2 (35 and 100 

ng/ml), increases the expression of ORF50 mRNA by 4.1 and 1.7-times in comparison to 

untreated cells, respectively (Fig. 3). 

 
 

Fig. 3. Relative expression of ORF50 in S11E tumor cells stimulated by distinct concentrations of IFN-λ2. 
Gene expression was normalized with the expression of housekeeping gene Cyclophilin. Data represent mean ± 

s.e.m. of two independent experiments. 
 
 

M3 is chemokine binding protein, which inhibits immune responses of host and is 
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expressed not only in lytic replication, but also during latency of MuHV-4 [11]. Although M3 

promoter is RTA responsive [12], here we have shown ORF50 independent transcription of 

M3. The expression of M3 mRNA was highly increased in S11E cells stimulated by IFN-λ2 

(Fig. 4), reaching the maximum at highest concentration of IFN-λ2, 250 ng/ml, despite the 

fact the expression of ORF50 at this concentration was almost undetected (Fig. 3). We could 

hypothesize that M3 promoter contains binding sites for transcription factors of Jak-STAT 

signaling pathway, which is activated by IFNs-λ. 
 
 

 
 

Fig. 4. Relative expression of M3 in S11E tumor cells stimulated by distinct concentrations of IFN-λ2. 
Gene expression was normalized with the expression of housekeeping gene Cyclophilin. Data represent mean ± 

s.e.m. of two independent experiments. 
 
 

These results indicate, that IFN-λ2 shows potential to stimulate reactivation of MuHV- 
 

4 in S11E cells at lower doses, however, at higher doses, it promotes 

establishment/maintaining of virus latency. 
 
 
Conclusion 

 

In this work, we described that the antiproliferative and proposed anti-apoptotic 

activity of IFN-λ2, as well as the regulation of virus reactivation or latency 

establishment/maintaining, is dependent not only on expression of specific surface receptor 

IFN-λR, but also on concentration, at which IFN-λ2 is present in tumor microenvironment. 

Since the antiproliferative activity of IFNs-λ on tumor cells latently infected with 

gammaherpesvirus has not been studied yet, the results obtained in this study are unique and 

provide new approach in understanding the gammaherpesvirus-associated malignancies. 
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Abstract 

 

Study of the possibilities of practical use of genomic analyses in the comprehensive care of patients with 
inflammatory bowel disease. 

Inflammatory bowel disease (IBD) is a group of chronic autoimmune diseases that includes Crohn 
disease (CD) and ulcerative colitis (UC). It is believed that IBD results from defective interactions between 
microbiological, immunological, environmental and genetic factors. In recent years, progress has been made in 
the area of knowledge of the genetic background of IBD by using next-generation sequencing technologies. 
Genomic  data  can  be  used  for  the  benefit  of the  patient  on  many  levels,  from  early diagnosis,  through 
pharmacogenomic testing up to prevention of serious comorbidities. In our study we focus on the analyses of 
genomic data of a patient with evidence of UC, during which we artery to interpret variants in genes associated 
with the development of colon cancer and variants in genes considered as a "secondary findings". 

 
 
Keywords: cancer; Crohn disease; Inflammatory bowel disease; ulcerative colitis 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Nešpecifické   črevné    zápaly   (Inflammatory    bowel    disease;    IBD)   sa    radia 

k civilizačným, zatiaľ nevyliečiteľným, autoimunitným ochoreniam, charakterizovaným 

chronickým zápalom tenkého a/alebo hrubého čreva, počas ktorého je tráviaci systém (TS) 

napádaný vlastným imunitným systémom. Postihujú všetky typy rás; mužov, ženy, aj deti. 

Vek pacientov pri diagnostikovaní ochorenia sa pohybuje najčastejšie v dvoch rozmedziach, 

a to medzi 15.-30. rokom života a medzi 50.-70. Zápal je často asociovaný s inými 

gastrointestinálnymi a systémovými komplikáciami [1, 2]. Pod IBD spadajú dve veľké 

klinické formy, Crohnova choroba (Crohn disease; CD) a ulcerózna kolitída (ulcerative 

colitis; UC). Majú podobné klinické, patologické a epidemiologické črty a odlišujú sa hlavne 

v lokalizácii zápalu a typom postihnutia čreva [3]. Z hľadiska patogenézy predstavujú IBD 

multifaktoriálne ochorenie vznikajúce v dôsledku vzájomných interakcií medzi 

mikrobiologickými, imunologickými, environmentálnymi a genetickými faktormi [4, 5]. 

Vďaka technologickým pokrokom posledných rokov v oblasti sekvenovania DNA [6] môže 

analýza DNA zohrávať významnú úlohu v rôznych oblastiach komplexnej zdravotnej 

starostlivosti o pacientov s IBD. Od stanovenia kauzálnych súvislostí (či už formou analýzy 
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vlastného genómu pacientov alebo detailnou charakterizáciou zloženia ich črevného 

mikrobiómu), cez analýzu génov relevantných z terapeutického hľadiska (aplikáciou 

farmakogenomických prístupov na predikciu účinnosti a možnej toxicity plánovaného liečiva) 

a monitorovania stavu pacientov pomocou biomarkerov (napr. cez stanovenie expresných 

profilov alebo hladiny voľne cirkulujúcich DNA v krvi) až po prevenciu rôznych zdravotných 

komplikácií IBD (ako napr. rakovina hrubého čreva). 

V predloženej práci sme sa rozhodli venovať určitej užšej škále uvedených možností 

komplexnej starostlivosti, konkrétne stanoveniu prípadnej zdedenej predispozície vzniku 

niektorej formy rakoviny hrubého čreva u pacienta s UC, a tým poukázať na aktuálne 

možnosti/limitácie využitia genomických analýz z hľadiska včasnej diagnostiky a prevencie 

zdravotných komplikácií IBD pacientov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Genomické dáta použité v predloženej práci boli generované pôvodne za primárnym 

účelom iného výskumu, avšak so súhlasom pacienta aj zodpovedných riešiteľov pôvodného 

projektu. Pacient s potvrdenou UC podpísal informovaný súhlas s genetickou analýzou 

konzistentný s Helsinskou deklaráciou. Použité genomické dáta boli generované metódou 

next-generation sequencing (NGS) s využitím komerčného kitu TruSightOne Sequencing 

Panel Oligos (Illumina Inc.) na prístroji MiSeq (Illumina Inc.) podľa protokolov 

odporúčaných výrobcom. Mapovanie k referenčnému genómu GRCh37/UCSC hg19 sa 

uskutočnilo pomocou BWA (Burrows-Wheeler Aligner) a nasledoval krok nazývaný variant 

calling, vykonaný pomocou softvéru GATK variant caller (Broad Institute). 

Pre účely našej práce nám boli po týchto krokoch poskytnuté dáta vo forme BAM 

(Binary Alignment/Map) a VCF (Variant Call Format) súborov. Následné filtrovanie a 

anotovanie variantov z vygenerovaných VCF súborov sa uskutočnilo s použitím GeneTalk 

data analysis software a pomocou voľne dostupných databáz. Jednotlivé varianty boli súčasne 

kontrolované cez BAM súbory pomocou softvéru Integrative Genomic Viewer (IGV). 

Virtuálne génové panely (tj. zoznamy génov) potrebné na filtrovanie sekvenčných variantov 

nachádzajúcich sa v génoch relevantných pre našu prácu sme vytvorili s využitím webových 

bibliografických databáz PubMed/MEDLINE a Elsevier Science Direct. 

Prítomnosť variantov klasifikovaných ako „pravdepodobne patogénne“ (v génoch 

CSF2RB a BRCA1) sme sa rozhodli overiť pomocou sekvenovania Sangerovou metódou. 

Sekvencie oligonukleotidových  primerov  spolu  s detailnými  reakčnými  podmienkami  sú 

v prípade záujmu dostupné na vyžiadanie. 
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Výsledky a diskusia 
 

Dáta o identifikovaných sekvenačných variantoch sme v podobe VCF súboru 

získaného z panelového sekvenovania, obsahujúceho >4800 génov, importovali do webového 

nástroja GeneTalk. Softvér vygeneroval z príslušných génov zoznam obsahujúci 10213 

variantov, ktoré sme následne filtrovali, anotovali a prioritizovali na základe rôznych kritérií. 

Základný filter predstavoval nami vytvorený virtuálny génový panel so zameraním na gény 

asociované so vznikom rakoviny. Podľa ACMG (American College of Medical Genetics and 

Genomics) by klinické diagnostické laboratóriá uskutočňujúce exómové alebo genómové 

sekvenovanie mali vyhodnocovať aj známe patogénne varianty vo vybraných génoch, hoci sa 

priamo netýkajú klinického dôvodu testovania, ktorých mutácie sú asociované so závažnými, 

avšak klinicky preventabilnými ochoreniami. Spoločnosť tak vytvorila minimálny zoznam 

génov, ktoré by sa mali vyhodnotiť ako sekundárne zistenia (SZ) [7], ktoré sme sa rozhodli 

u pacienta vyhodnocovať aj v našej práci. 

Gény do virtuálnych panelov sme vybrali na základe dostupných publikácií, ktoré 

potvrdili asociáciu daného génu s príslušným zameraním panelu, pričom gény pre SZ sme 

prevzali z publikácie Kalia et al. [7]. Vo virtuálnom génovom panely pre gény asociované 

so vznikom rakoviny sa nachádza 38 génov a v panely pre SZ 59, pričom 13 génov je 

spoločných pre oba panely. Z génov nachádzajúcich sa v našich dvoch virtuálnych génových 

paneloch sa v použitom komerčnom sekvenačnom panely nachádzajú všetky okrem jedného- 

GLA, ktorý sa nachádza v tabuľke pre SZ. 

Následne sme v oboch prípadoch nastavili filter na ponechanie všetkých variantov 

okrem variantov nachádzajúcich sa v intrónoch hlbšie než -2/+2 od exón-intrón hraníc 

príslušných génov, súčasne s populačnou frekvenciou do 5%. Po tomto filtrovaní sme získali 

6 variantov nachádzajúcich sa v génoch asociovaných so vznikom rakoviny a 5 variantov 

v génoch pre SZ, pričom variant v géne BRCA1 sa nachádzal v oboch paneloch. Všetky 

varianty boli identifikované v heterozygotnom stave. Klasifikáciu sekvenčných variantov sme 

uskutočnili na základe aktuálnej verzie odporúčaní spoločnosti ACMG [8], pričom sme sa pri 

ich anotovaní opierali o údaje získané z voľne dostupných databáz variantov a vedeckej 

literatúry  (ako  napr.  dbSNP,  PubMed,  ClinVar)  a voľne  dostupného  webového in 

silico predikčného nástroja MutationTaster, ktorý v sebe integruje mnoho ďalších dátových 

zdrojov na analýzu variantov tak na úrovni DNA, ako aj na proteínovej úrovni [9]. 

Z variantov v génoch asociovaných so vznikom rakoviny hrubého čreva bol jeden 

synonymný (AXIN2: NM_004655:exon8:c.2004G>A:p.G668G) a klasifikovali sme ho ako 

s „neznámou  signifikanciou“,  dva  typu  missense  (MLH3:  NM_014381:exon2:c.2093A>G: 
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p.Q698R, AXIN2: NM_004655:exon6:c.1376G>A:p.R459H), tiež s „neznámou 

signifikanciou“.   Kým   reportovanie   variantov   klasifikovaných   ako   „patogénne“,   alebo 

„pravdepodobne patogénne“ aktuálne platné odporúčania spoločností EuroGentest/ESHG 

[10] jednoznačne podporujú, na reportovanie variantov s „neznámou signifikanciou“ 

nedávajú jednoznačné odporúčania a k vhodnosti ich reportovaniu existuje mnoho názorov 

v dostupnej literatúre a medzi odborníkmi. Pre túto nejednoznačnosť sa k možnosti 

reportovaniu nálezov s „neznámou signifikanciou“ nevieme vyjadriť. Z hľadiska 

využiteľnosti pre priamu klinickú starostlivosť sa prikláňame skôr k názoru, že ich 

reportovanie by neprinieslo priamy efekt pre uľahčenie rozhodovania v klinickej 

starostlivosti. Jeden variant bol typu „stop-gain“, čiže vedie k vytvoreniu predčasného 

terminačného kodónu (BRCA1: NM_007297:exon22:c.5369G>A:p.W1790X) a klasifikovali 

sme ho ako „pravdepodobne patogénny“. Pri vizuálnej kontrole variantu pomocou IGV sme si 

všimli určitú nejednoznačnosť v príslušných sekvenačných čítaniach. Všetky čítania 

podporujúce prítomnosť  daného  variantu  v genóme  pacienta  sa  javili  byť  generované 

z jediného preamplifikačného klonu. Keďže takéto prejavy sú typické pre sekvenačné 

artefakty, a zároveň keďže v tomto géne je viacero mutácií asociovaných so vznikom rôznych 

typov familiárnych malignít (OMIM: 113705) s výrazným klinickým dopadom, jeho 

prítomnosť sme sa rozhodli overiť Sangerovým sekvenovaním. Overovacia analýza 

prítomnosť variantu u pacienta nepotvrdila podporujúc tak naše podozrenie, že sa jednalo 

o artefakt (Obr. 1). Posledný variant bol typu jednonukleotidovej delécie vedúcej k posunu 

čítacieho rámca (CSF2RB: NM_000395.2:c.2123delC:p.Ser709Leufs), a tak k zaradeniu 

predčasného terminačného kodónu. Klasifikovali sme ho tiež ako „pravdepodobne 

patogénny“ variant. Keďže predstavuje pre pacienta potenciálne riziko, taktiež sme ho overili 

Sangerovým sekvenovaním, ktoré prítomnosť variantu u pacienta potvrdilo (Obr. 1). Tento 

variant bol  identifikovaný  u pacientov  s CD  [11,12]  a taktiež  bol  nájdený  v asociácii 

s adenokarcinómom a karcinómom hrubého čreva (COSMIC: 4611568, 1684648). 

Z variantov v génoch pre SZ bol jeden synonymný (RYR1: 

NM_000540:exon91:c.13296C>A:p.G4432G), ktorý sme klasifikovali ako „pravdepodobne 

benígny“, dva boli typu delécie, z nich u jedného neviedlo k posunu čítacieho rámca (PCSK9: 

NM_174936:exon1: c.43_45del: p.15_15del) a klasifikovali sme ho ako variant s „neznámou 

signifikanciou“ a druhý bol typu vedúceho k posunu čítacieho rámca s následným zaradením 

terminačného kodónu (PKP2: NM_001005242:exon1:c.12delC:p.P4fs), klasifikovali sme ho 

ako „pravdepodobne patogénny“. Vizuálne overovanie variantu aj v tomto prípade vnieslo 

podozrenie na možný sekvenačný artefakt, keďže daná pozícia v géne, ako aj celý 5´ koniec 
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prvého exónu, mali veľmi slabú hĺbku čítaní, prítomnosť variantu naznačovalo len 5 z 25 

čítaní. Keďže už opísané mutácie tohto génu sú asociované s autozomálne dominantnou 

arytmogénnou pravo-komorovou kardiomyopatiou, charakteristickou stratou myokardových 

buniek a infiltráciou tukového a fibrózneho tkaniva do pravej ventrikuly (UniProtKB: 

Q99959), a tiež s ním bola opísaná aj haploinsuficiencia proteínu (OMIM: 602861) [13], 

rozhodli sme  sa  prítomnosť  variantu  overiť  Sangerovým  sekvenovaním;  v súčasnosti 

v procese.   Ďalší    variant    bol   zostrihový   (MYH7:    NM_000257:exon28:c.3337-2->C) 

a klasifikovali sme ho ako „pravdepodobne patogénny“. Známe mutácie v tomto géne sú 

asociované so závažnými kardiomyopatiami a myopatiami (OMIM: 160760), preto pre 

pacienta identifikovaný variant predstavuje potenciálne riziko. Pri vizuálnej kontrole sme 

zistili, že  prítomnosť  variantu  naznačovali  4  zo  16  čítaní.  Boli  však  v oboch  smeroch 

a v rôzne veľkých preamplikónoch, takže by mohlo ísť o skutočný variant, a tiež sme sa 

rozhodli tento variant overiť; v súčasnosti v procese. Posledný variant identifikovaný ako SZ 

bol identifikovaný aj v rámci génov asociovaných zo vznikom rakoviny (BRCA1), pričom sa 

potvrdila jeho povaha sekvenačného artefaktu. 
 
 

 
 

Obr. 1. Overenie variantov v génoch BRCA1 a CSF2RB. 
Vľavo hore sa nachádza znázornenie variantu (p.W1790X) vo vizualizačnom nástroji IGV v BRCA1 a vľavo 

dole záznamy forward a reverse čítaní zo Sangerovho sekvenovania v nástroji ChromasPro, ktorý však 
prítomnosť variantu nepotvrdil. Analogicky vpravo je znázornený variant (p.Ser709Leufs) v CSF2RB, pričom 

prítomnosť tohto variantu potvrdzuje špecificky posunutý signál tak vo forward, ako aj v reverse čítaní. 
 
 
 

Záver   
V predloženej  práci  sme  analyzovali  genomické  dáta  pacienta  s potvrdenou  UC , 

 

pričom z 11 pomerne zriedkavých variantov sme vedeli priradiť klinickú relevanciu, aspoň vo 
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forme klasifikácie „pravdepodobne patogénny“ variant, len štyrom. Prítomnosť týchto 

variantov v genóme pacienta by zároveň predstavovala aj určité zdravotné riziko, konkrétne 

vo forme zvýšenej predispozície k rakovine hrubého čreva (čo je základnou zdravotnou 

komplikáciou pri IBD), ako aj k srdcovým ochoreniam. Reálnu prítomnosť vybraných 

variantov v genóme pacienta sme overovali Sangerovým sekvenovaním (pre varianty génov 

BRCA1, CSF2RB), pričom prítomnosť variantu v BRCA1 sa nepotvrdila, a naopak v CSF2RB 

sme potvrdili prítomnosť variantu v heterozygotnom stave. Ostatné dva „pravdepodobne 

patogénne“ varianty (v génoch PKP2 a MYH7) sú v čase písania príspevku v procese 

spracovávania. V prípade potvrdenia daných variantov by mal pacient absolvovať konzultáciu 

nálezov u klinického genetika s potenciálnym následným odporúčaním zvýšenej preventívnej 

starostlivosti tak gastroenterologickej, ako aj kardiologickej, spolu s rozšírením testovania 

vybraných variantov aj u pokrvných rodinných príslušníkov pacienta. 
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Abstract 

 

Maize protoplast viability in abiotic stress 
Presence of cadmium and other heavy metals in the soil frequently induces stress reactions in plants. 

Silicon is not an essencial element but many studies show its positive effect on plants in stress condition. One of 
possible mechanisms to minimalise the negative effect of cadmium cations in plants is related to the cell wall 
modification. Deposition of silicon in plant cell walls can protect cells against cadmium cations. The aim of this 
study was to compare the influence of silicon in different concentrations on protoplast viability in the presence of 
cadmium cations. The optimal concentration of silicon to sustain protoplast viability was 5 mM in both maize 
hybrids (sensitive and tolerant) used. Silicon in lower concentrations didn’t show effect on protoplast viability. 
On the other hand, Si had no effect on viability in higher concentration. 

 
 
Keywords: cadmium sensitive and tolerant plants; protoplasts; viability; silicon; Zea mays 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Abiotickým stresom, ktorý predstavuje riziko pre poľnohospodársku produkciu, je tiež 

stres, ktorý vyvoláva prítomnosť ťažkých kovov. Medzi ne zaraďujeme aj kadmium, toxické 

už v malých koncentráciách nielen pre rastliny, ale aj pre človeka a živočíchy. V súčasnosti 

jeho koncentrácia v prostredí narastá najmä v dôsledku priemyselnej činnosti [1]. Rastliny 

nedokážu opustiť kontaminované prostredie, preto si vyvinuli mechanizmy, ktoré im 

umožňujú minimalizovať negatívny vplyv kadmia na ich rast a prežitie. Jedným z možných 

mechanizmov, ktorým rastlina reaguje na prítomnosť kadmia v prostredí je zmena štruktúry 

bunkovej steny [2]. 

Štruktúra bunkovej steny sa však mení aj v prítomnosti kremíka. Hoci kremík (Si) 

nepatrí medzi esenciálne prvky, ktoré rastlina nevyhnutne potrebuje, mnohé štúdie poukazujú 

na jeho pozitívny efekt na rastliny pri prekonávaní stresu [3]. V bunke sa kremík deponuje 

predovšetkým do bunkových stien – interaguje s viacerými druhmi polysacharidov bunkovej 

steny [4,5]. Kremík sa viaže s hemicelulózami [4], lignínom [5] a proteínmi bunkových stien 

[6]. Pozitívne ovplyvňuje syntézu celulózy – vytvára sa hustejšia celulózová sieť [7]. 

Deponovaním kremíka dochádza k mechanickému spevneniu bunkovej steny a bunka je tak 

efektívne chránená pred pôsobením stresových faktorov prostredia. 
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Pre rôzne druhy rastlín, ako aj pre rôzne spôsoby kultivácie, sa optimálna koncentrácia 

Si v médiu alebo substráte líši [8]. Príliš vysoká koncentrácia môže na rastlinu pôsobiť 

inhibične a naopak príliš nízka koncentrácia nemá na rastliny požadovaný pozitívny efekt. 

Cieľom nášho príspevku bolo porovnať efekt kremíka v rozdielnych koncentráciách na 

životaschopnosť  protoplastov,  získaných   z  mezofylu  listov  dvoch   hybridov   kukurice 

(senzitívneho a tolerantného) v prítomnosti katiónov Cd2+ a zistiť ich optimálnu koncentráciu. 
 
 
 
Materiál a metódy 

Zrná kukurice  siatej  (Zea  mays  L.),  hybrid  Novania  (senzitívny  hybrid  na  Cd2+) 

a hybrid Almansa (tolerantný hybrid na Cd2+), sme po povrchovej dekontaminácii nechali 
naklíčiť na 0,8 % agarovom MS médiu [9] v sterilnom prostredí v Erlenmayerových bankách 
v tme pri teplote 25 ºC a vzdušnej vlhkosti 60 % po dobu 5 dní. Po vyklíčení sme klíčne 

rastliny preniesli do vysokých kadičiek (5000 ml) na sterilný perlit, a ďalej kultivovali 10 dní 

v tme za rovnakých kultivačných podmienok. 

Druhý list rastliny sme narezali na tenké pásiky a protoplasty sme izolovali postupom 
podľa Robert a kol. [10], modifikovanom na Chemickom ústave SAV [11]. Získané 

protoplasty sme nariedili na optimálnu hustotu 2 x 105 ml-1  a kultivovali v MS médiu [9] 

s prídavkom auxínu (2 mg l-1 kyseliny 2,4-dichlórfenoxyoctovej) a pH 5,8 (základné 
médium). Porovnávali sme 6 variantov pripravených podľa tabuľky (Tab. 1). 

 
 
 

Tab. 1. Varianty použitých médií – kontrola - základné médium. Ostatné varianty obsahovali rôzne 
koncentrácie Cd2+vo forme Cd(NO3)2•4H2O a Si vo forme silikátu – 27 % SiO2 rozpustený v 14 % NaOH. 

 

 
Variant Cd Si 
kontrola - - 
Cd 1 μM - 
Cd + Si 1 1 μM 1 μM 
Cd + Si 2 1 μM 100 μM 
Cd + Si 3 1 μM 1 mM 
Cd + Si 4 1 μM 5 mM 
Cd + Si 5 1 μM 10 mM 

 
 

Na zisťovanie životaschopnosti protoplastov sme použili farbenie 0,2 % Evansovou 

modrou. Vzorky sme odoberali každých 24 h počas 7 dní. Počet živých buniek sme stanovili 

denne pre 200 buniek a stanovenie sme opakovali päťkrát (celkový počet sledovaných buniek 

bol  1000  každý  deň).  Experimenty  sme  opakovali  dvakrát  a štatistické  rozdiely  medzi 
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variantmi  sme  vyhodnocovali pomocou   LSD   testu   jednofaktorovej   analýzy  variancií 

s využitím štatistického programu Statgraphics. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Životaschopnosť protoplastov oboch hybridov počas kultivácie postupne klesala. 

Podobný priebeh životaschopnosti zaznamenali aj iní autori [7]. Už na začiatku kultivácie 

sme pozorovali rozdiel medzi oboma hybridmi. Najväčšie zmeny v životaschopnosti 

protoplastov sme v našom prípade zaznamenali počas prvých štyroch dní kultivácie. 

Protoplasty hybridu Novania (senzitívny hybrid), vykazovali na prvý deň kultivácie približne 

o 15 % nižšiu životaschopnosť ako protoplasty tolerantného hybridu Almansa (Obr. 1, Obr. 2, 

Tab. 2, Tab. 3). 

Životaschopnosť protoplastov hybridu Novania výrazne poklesla už na prvý deň 

kultivácie vo variante Cd + Si 5 (najvyššia koncentrácia kremíka 10 mM) až o 17 % oproti 

kontrole  (Obr.   1,   Tab.   2).   Pri   najvyššej   koncentrácii   kremíka   v médiu   dochádzalo 

k zhlukovaniu protoplastov do agregátov a životaschopnosť protoplastov bola najnižšia počas 

celej kultivácie v porovnaní s ostatnými variantmi s prídavkom kremíka. Uvedený hybrid je 

senzitívny na kadmium v prostredí, čo sa prejavilo na druhý deň, kedy životaschopnosť v Cd 

variante  bola  o 20  %  nižšia  ako  v kontrole.  Kremík  zvýšil  životaschopnosť  protoplastov 

v porovnaní   s účinkom   Cd2+,   pričom   najúčinnejšie   pôsobil   v   koncentrácii   5   mM. 
 

Životaschopnosť protoplastov sa po pôsobení kremíka v uvedenej koncentrácii nelíšila od 
 

kontroly od tretieho dňa až do konca kultivácie. 
 

Životaschopnoť protoplastov hybridu Almansa bola rovnako na prvý deň najnižšia vo 

variante Cd + Si 5 (Obr. 2, Tab. 3). Rozdiel voči kontrole však nebol výrazný, 

životaschopnosť protoplastov v Cd + Si 5 variante bola o 13 % nižšia ako v kontrole. 

Negatívny vplyv kadmia sme pozorovali na druhý deň, životaschopnosť protoplastov bola 

o 15 % nižšia ako v kontrole. Na základe týchto výsledkov môžeme predpokladať, že hybrid 

Almansa  je  tolerantnejší  nielen  voči  Cd2+,  ale  aj  voči  vysokým  koncentráciám  kremíka 
 

v porovnaní so senzitívnym  hybridom Novania. Kremík v koncentrácii 1 μM vo variante Cd 
 

+ Si 1 nemal na 2. – 4. deň žiaden vplyv na životaschopnosť protoplastov v porovnaní s Cd 

variantom bez prídavku kremíka. Na druhej strane kremík v koncentrácii 100 μM zvyšoval 

životaschopnosť protoplastov na 5. – 7. deň kultivácie v porovnaní s Cd variantom. Rovnako 

ako v prvom experimente kremík pôsobil najúčinnejšie v 5 mM koncentrácii. Túto 

koncentráciu kremíka použili aj Lukačová a Lux [12] na zmiernenie toxicity kadmia pri 

kultivácii 30 rôznych hybridov kukurice v hydropónii. 
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V oboch experimentoch sme na konci sedemdňovej kultivácie pozorovali ochranný 

účinok kremíka voči Cd2+ v médiu. Kremík v koncentrácii 5 mM na siedmy deň zvyšoval 
životaschopnosť  protoplastov  v tolerantnom  hybride   Almansa   (39,7   %)   v porovnaní 
so senzitívnym hybridom Novania (32,4 %). 

 
 
 
 
 

100 

kontrola Cd Cd+Si 1 Cd+Si 2 Cd+Si 3 Cd+Si 4 Cd+Si 5 

 

90 
 

80 
 

70 
 

60 
 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deň 6. deň 7. deň 

 

 
 

Obr. 1. Životaschopnosť protoplastov hybridu Novania. Porovnanie vplyvu šiestich variantov médií 
uvedených v tabuľke 1. Na obrázku sú zobrazené priemerné hodnoty s príslušnou strednou chybou priemeru. 

 
 

Tab. 2. Životaschopnosť protoplastov hybridu Novania – porovnanie vplyvu šiestich variantov médií 
uvedených v tabuľke 1. V tabuľke sú zobrazené priemerné hodnoty. Rozdielne písmená označujú štatisticky 

preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi. Hladina preukaznosti p < 0,05. 
 

 kontrola Cd Cd+Si 1 Cd+Si 2 Cd+Si 3 Cd+Si 4 Cd+Si 5 
1. deň 74,0 abc 75,2 a 71,8 c 71,6 cd 74,1 ab 75,0 a 56,6 e 
2. deň 69,6 b 49,5 d 77,0 a 62,1 c 59,1 c 62,0 c 35,3 e 
3. deň 52,2 a 40,1 d 38,8 de 44,1 c 47,8 bc 49,9 ab 34,1 e 
4. deň 37,2 a 24,8 c 29,1 b 28,1 bc 29,0 b 35,4 a 30,0 b 
5. deň 31,6 ab 19,2 e 29,1 bc 26,1 cd 25,4 d 32,7 a 23,2 de 
6. deň 29,4 b 16,5 e 18,3 de 20,7 cd 23,0c 33,2 a 14,6 e 
7. deň 33,0 a 23,2 bc 19,8 c 23,5 bc 26,1 b 32,4 a 12,7 d 
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Obr. 2. Životaschopnosť protoplastov hybridu Almansa. Porovnanie šiestich variantov médií uvedených 
v tabuľke 1. Na obrázku sú zobrazené priemerné hodnoty s príslušnou strednou chybou priemeru. 

 
 

Tab. 3. Životaschopnosť protoplastov hybridu Almansa – porovnanie šiestich variantov médií uvedených 
v tabuľke 1. V tabuľke sú zobrazené priemerné hodnoty. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazné 

rozdiely medzi jednotlivými variantmi. Hladina preukaznosti p < 0,05. 
 

 
 kontrola Cd Cd + Si 1 Cd + Si 2 Cd + Si 3 Cd + Si 4 Cd + Si 5 

1. deň 86,7 b 84,4 d 88,1 a 84,8 cd 82,6 e 85,9 bc 73,4 f 
2. deň 70,8 a 55,9 d 55,8 d 60,7 c 61,9 c 64,5 b 48,6 e 
3. deň 58,2 a 44,6 cd 42,4 d 44,5 cd 46,3 c 51,2 b 37,5 e 
4. deň 49,0 ab 43,4 de 42,9 e 46,9 bc 45,5 cd 50,5 a 36,0 f 
5. deň 44,3 ab 40,0 d 31,7 c 42,5 b 40,1 c 45,8 a 30,5 d 
6. deň 41,2 b 27,2 e 33,4 d 36,9 c 33,2 d 44,9 a 25,2 e 
7. deň 39,6 a 27,2 d 30,4 c 35,2 b 33,2 b 39,7 a 29,5 c 

 
 

Záver   
Z našich   výsledkov   vyplýva,   že   kremík   pozitívne   ovplyvňuje   životaschopnosť 

 

protoplastov v prítomnosti Cd2+ iba v určitých koncentráciách v kultivačnom médiu. Pokiaľ je 

koncentrácia nižšia (10-4 M), kremík má na životaschopnosť len minimálny vplyv. Naopak vo 
vysokej koncentrácii (10 mM) je jeho účinok negatívny. Pri kultivácii protoplastov oboch 

hybridov v prítomnosti Cd2+ sme pre ich životaschopnosť stanovili ako optimálnu 5mM 
koncentráciu kremíka. Uvedené výsledky sú základom ďalšieho štúdia zameraného na 
objasnenie pôsobenia a toxického vplyvu katiónov kadmia na tvorbu primárnej bunkovej 
steny. 
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Abstract 

 

Tumor heterogeneity still remains one of the biggest challenges in cancer research. Tumor 
microenvironment as a non-malignant part of the tumor contains numerous cell types and extracellular 
compounds. Mesenchymal stromal cells as a one component of tumor microenvironment actively contribute to 
tumor progression by secreting a variety of cytokines and growth factors influencing the tumor biology. It has 
been proved that MSC also play a role in epithelial-to-mesenchymal transition. The aim of our study was to 
evaluate the impact of adipose tissue-derived MSC on the proliferation of colon cancer-derived cell lines, as well 
as to study their contribution to EMT process. 

 
 
Keywords: mesenchymal stromal cells; colorectal cancer; tumor microenvironment 

 
 
 
Introduction and Aims 

 

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer worldwide. CRC develops 

slowly over several years, progressing from adenoma to carcinoma [1]. The tissue of solid 

tumors is composed of various kinds of cell populations creating heterogeneous tumor 

microenvironment (TME). Apart from tumor parenchyma (different subsets of malignant 

cells), the TME contains extracellular matrix and stroma part comprised of cells of immune 

system, fibroblasts, normal epithelial cells, endothelial cells and mesenchymal stromal cells 

[2]. 

Mesenchymal stromal cells (MSC) are non-hematopoietic multipotent cells firstly 

identified as a bone marrow fraction. Besides the bone marrow, MSC can be obtained from 

different kinds of tissue, for example adipose tissue, placenta, umbilical cord, skin and dental 

pulp [3]. The amounts of MSC, which can be obtained from different sources, vary. The 

adipose tissue as an alternative to bone marrow for MSC isolation has some advantages - it is 

easily accessible and the isolation of adipose tissue-derived MSC (AT-MSC) yields stromal 

cells in high quantity [4]. MSC display homing potential to the impaired or damaged tissue 

during pathological conditions such as inflammation or injury, as well as neoplasia [5] as 

tumors and their surroundings are considered “wounds that never heal” [6]. This tumor- 

migratory ability of AT-MSC has been also confirmed on in vivo xenograft model [7]. The 
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impact of MSC on tumor progression can be both - protumorigenic and antitumorigenic 

effect which was demonstrated on malignant cells' behavior dependent on the mutual 

interplay between stromal and malignant cells to each other [8]. MSC secrete a variety of 

cytokines and growth factors, which influence tumor proliferation, migration, and 

angiogenesis [9, 10]. 

Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a complex molecular program that 

regulates changes in cell morphology and function during embryogenesis and tissue 

development. EMT also contributes to tumor progression and metastasis. Cells undergoing 

EMT expand out and degrade the surrounding microenvironment to subsequently migrate 

from the primary site [11]. Current research suggests that MSC can stimulate the EMT 

process in tumor cells. Kucerova et al. [10] showed up-regulation of the EMT-associated 

markers - TWIST, Snail1, Snail2, and related genes αSMA (α-smooth muscle actin) and FAP 

(fibroblast-activating protein) on a model of breast tumor cells treated with MSC-conditioned 

medium. It has been demonstrated that tumor cells cocultured with AT-MSC underwent 

EMT, showed mesenchymal features, and acquired the expression of also stemness-like genes 

Oct-4, Sox2 and Nanog [12, 13]. 
 
 
Material and Methods 

 

Cell lines 
 

In this study, we used human colon adenocarcinoma cell line HT-29 (ECACC no. 

91072201) stably transduced with enhanced green fluorescent protein (EGFP) – HT- 

29/EGFP; its chemoresistant derivative HT-29/EGFP/FUR proliferating in clinically relevant 

plasma concentration of chemotherapeutic 5-Fluorouracil (5-FU; Sigma-Aldrich, USA); and 

in vivo-derived HT-29/EGFP/FUR cell lines (hereafter referred to as FURiv-derived) from 

either mouse xenografts or lung metastasis (prepared by Dr. Ďuriníková and Dr. Poturnajová 

– Ďuriníková et al. in preparation). 
 

Cells were cultivated in high glucose (4.5 g/l) Dulbecco`s modified Eagle medium (DMEM; 

PAN Biotech, Germany) supplemented with 10% fetal calf serum (FCS; Biochrom AG, 

Germany), 2 mM GlutaMAX (Gibco by Life Technologies, USA), and addition of antibiotic- 

antimycotic mix. Chemoresistant cells are maintained in the same medium supplemented with 

2 µg/ml of 5-FU. 

Isolation of mesenchymal stromal cells from the adipose tissue 
 

AT-MSC were isolated from lipoaspirate or adipose tissue obtained from healthy 

individuals  undergoing  liposuction  or  plastic  surgery  after  their  informed  consent.  The 
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procedure was approved by the Ethics Committee of the University Hospital (Ruzinov, 

Ruzinovska 6, 826 06 Bratislava, Slovakia). MSC were isolated by plastic adherence 

technique and characterized by the immunophenotype and differentiation potential as 

previously described [7] and were cultivated in low-glucose (1 g/l) DMEM containing 10% 

FCS and antibiotic-antimycotic mix. Three batches of isolated cells from different donors 

were prepared for subsequent experiments. 

Preparation of tumor cell lines stably expressing nuclear red fluorescent protein 
 

Stable cell populations of HT-29/EGFP and HT-29/EGFP/FUR cells expressing a 

nuclear red fluorescent protein using IncuCyteTM NucLightTM Red Lentivirus Reagent 

according to manufacturer`s protocol (Essen BioScience, UK) were prepared by Dr. 

Matúšková and Dr. Ďuriníková, and cells are referred to as HT-29/NLR and FUR/NLR, 

respectively (Ďuriníková et al. in preparation). 

Direct cocultivation of tumor and stromal cells 
 

Tumor cells expressing nuclear red fluorescent protein were mixed with 3 different 

isolates of AT-MSC in 2:1 ratio (2,000 tumor cells with 1,000 AT-MSC per well) and seeded 

into 96-well plate in hexaplicates. Proliferation of the tumor cells was monitored by IncuCyte 

ZOOM™ Kinetic Imaging System (Essen BioScience). 

Indirect cocultivation of tumor and stromal cells 
 

Indirect cocultivation of tumor cells with different isolates of AT-MSC in 1:1 ratio 

(100,000 each) was performed in 6-well plate inserts (SPL Life Sciences, Korea) for 5 days. 

Tumor cells were then used for subsequent analyses. 

RNA isolation and cDNA synthesis 
 

Total RNA was isolated from tumor cells (cultured either alone or indirectly with AT- 

MSC) by NucleoSpin® RNA II Mini Total RNA Isolation Kit (Macherey Nagel, Germany) 

according to the manufacturer`s protocol. RNA was reverse transcribed with RevertAidTM H 

minus First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific, MA, USA). 

Real time PCR 
 

Quantitative PCR was performed in 1× GoTaq® qPCR Master Mix (Promega, WI, 

USA) with specific primers (10 pmol/μl) and 1 μl of template cDNA on Bio-Rad CFX96TM 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad, USA) using the following protocol: activation 

step at 95°C for 2 min, 40 cycles of denaturation at 95°C for 15 sec, 30 sec annealing and 

polymerization at 60°C with plate read for 5 sec at 76°C followed by denaturation at 95°C for 

10 sec, final extension for 5 sec at 65°C, melt curve analysis at 75°C-95°C, with cooling 

down at 7°C for 5 sec. Data were analysed using CFX ManagerTM Software. Gene expression 
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was calculated using delta cycle threshold values (ΔCt = CtTARGER GENE – CtREFERENCE GENE). 

The expression of HPRT1 and GAPDH genes was set as an endogenous reference control. 

Analysis was performed in triplicates and data were expressed as means ± SD. 
 
 
Results and Discussion 

 

Cell cultures 
 

A B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D 
 

 
 

Fig. 1. Colon tumor cell lines which have undergone many different serial passages were used for different 
experiments. In comparison to parental HT-29 counterparts, chemoresistant cells formed bigger colonies and 
changed their morphology. (A) HT-29/NLR passage 4 (B) FUR/NLR passage 21 (C) FUR/NLR passage 104 

(D) FUR/NLR passage 104 cocultivated with spindle-shaped, fluorescent-negative AT-MSC passage 6. 
Scale bar: 200 µm. 

 
 
Direct cocultivation 

 

We observed the impact of three AT-MSC isolates on different tumor cell lines` 

proliferation (ratio 1:2) in IncuCyte ZOOMTM Kinetic Imaging System. The effect on the 

proliferation of HT-29/NLR cell lines was depicted as one example (Fig. 2). We could have 

observed that all three isolates of AT-MSC support the cell growth of the HT-29/NLR cell 

line. On the other hand, in the case of chemoresistant derivative, AT-MSC isolates inhibited 

the proliferation of tumor cells. 
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Fig. 2. Evaluation of the AT-MSC isolates on the growth of HT-29/NLR cell line. 
 
 
Gene expression after indirect cocultivation 

 

After 5-days-long indirect cocultivation, tumor cells were used for subsequent gene 

expression analysis using quantitative PCR. The expression of HT-29 without AT-MSC cells 

was set as control. We demonstrated fold changes in the expression between control HT-29 

and HT-29 cocultured with AT-MSC (Fig. 3). We confirmed the upregulation of the EMT- 

associated markers Snail1, Snail2 and FAP, and the upregulation of the stemness-like genes 

Nanog and Oct-4 in HT-29 treated with AT-MSC. 
 
 

 
 

Fig. 3. The exposure of HT-29 cell line to AT-MSC (isolate UK3 passage 2) for 5 days caused different 
expression of several EMT and stemness-like genes. 
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Conclusion 
 

There are many mechanisms responsible for these observations, such as mutual 

autocrine and paracrine signaling between tumor and stromal cells via secreted chemokines, 

modulation of apoptosis and vascular support. Mesenchymal stromal cells, as a part of tumor 

microenvironment, can influence tumor cells and actively contribute to EMT process, thus 

contributing to metastasis. Tumor cells indirectly cocultured with AT-MSC were showed to 

overexpress some of the stemness-like genes, as well as genes playing role in EMT process. 

We also observed the impact of AT-MSC on tumor cells` proliferation by supporting their 

growth. 
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Abstract 

 
The influence of silicon in different concentrations on poplar callus cultivated with cadmium  
Cadmium (Cd) is a heavy metal that causes a pollution of many areas in the world including Slovakia. 

This heavy metal (especially cations Cd+2) influences the plant yield and can transmit to human food. Plants have 
developed strategies how to repress the effects caused by Cd+2  but those might be inhibited even before the 
protection molecules are produced. Several types of natural amendments can help the plant to increase and speed 
up its reaction to stress. One of those is silicon (Si) which had showed many positive reactions in plants. In the 
present study, we have observed the fresh and dry mass, cell vitality, and photosynthetic pigment content of 
cadmium-stressed poplar calli treated with different Si concentrations. The results suggested that the 
amelioration of Cd+2 effects is supported by higher Si concentrations. 

 
Keywords: cadmium; callus; cations; cell vitality; photosynthethic pigments; poplar; silicon 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Koncentrácia biodostupných foriem nepriaznivých prvkov v prostredí exponenciálne 

narastá. Veľký podiel na tomto trende má i antropogénna činnosť, v súvislosti s ktorou sa 

z komplexov uvoľňujú mobilnejšie formy prvkov. Znalosť interakcií medzi kovom a rastlinou 

predstavuje prvý krok v znižovaní kontaminácie prostredia, ale i v obmedzení risku ich 

preniknutia do potravového reťazca [1]. 

Kadmium patrí medzi ťažké kovy a vyznačuje sa vysokou rozpustnosťou vo vode. 
V prírode sa nenachádza samostatne, ale aj ako sprievodný prvok minerálov tvorených 

olovom a zinkom. Vyššie koncentrácie katiónov kadmia (Cd+2) v pôde ovplyvňujú nielen rast 
a vývin rastlín ale aj mikrobióm pôdy [2]. Nepriaznivý vplyv tohto prvku sa v rastlinách 
prejavuje na morfologickej (chlorózy), anatomickej (množstvo prieduchov), bunkovej 
(peroxidácia membránových lipidov) i molekulárnej úrovni. Medzi vizuálne prejavy toxicity 

Cd+2 patria nekrózy, chlorózy, redukcia rastu nadzemnej i podzemnej časti a iné [3]. 
Kadmium sa do rastlín dostáva v iónovej forme pomocou transmembránových prenášašov 

súčasne transportujúcich i esenciálne prvky. Molekuly esenciálnych prvkov a Cd+2 sú teda 

vo vzájomnej kompetícii. Z toho dôvodu sa pri zvýšenom príjme Cd+2 prejavuje i efekt 

nedostatku iných prvkov [4]. Niektoré druhy rastlín sa vyznačujú toleranciou na Cd+2, 
prípadne  tento  prvok  hyperakumulujú.  Patrí  medzi  ne  i topoľ,  ktorý  dokáže  čiastočne 
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tolerovať i vyššie koncentrácie Cd+2 v pôde [5]. Na bunkovej úrovni je tolerancia 

zabezpečovaná sekvestráciou Cd+2 do vakuol, prípadne jeho imobilizáciou v bunkových 
stenách [6]. Odolnosť rastlín voči katiónom ťažkých kovov podporuje prítomnosť kremíka 
(Si),  ktorý  sa  podieľa  na  ukladaní  prvkov  do  bunkových  stien  a zvyšuje  koncentrácie 

antioxidačných látok [7]. 
 

Topoľ predstavuje vhodný modelový organizmus na pozorovanie príjmu, distribúcie 

a vplyvu Cd+2 a súčasne i obranných mechanizmov rastlín. Výber in vitro kultivácie 
kalusových kultúr topoľa súvisí z dlhým životným cyklom drevín a s možnosťou práce v 
kontrolovaných kultivačných podmienkach [8]. 

Cieľom práce bolo zistiť, ktorá z koncentrácií kremíka znižuje efekt Cd+2 v najvyššej 
 

miere. Sledovali sme vplyv kremíka na rýchlosť rastu kalusov, zostavili sme krivku dynamiky 

rastu, určovali sme morfologické rozdiely, vitalitu buniek a obsah fotosyntetických 

pigmentov. 
 
 
Materiál a Metódy 

 

Pracovali sme s kalusovými kultúrami topoľa bieleho (Populus alba L.) kultivovaného 

v in vitro podmienkach. Rastlinný materiál sme kultivovali na agarových médiách podľa 

Diaz-Colon [9] po dobu 21 dní v kontrolovaných podmienkach (teplota 24 °C, 60 % vzdušná 

vlhkosť, 16 hodín svetlo/8 hodín tma, intenzita osvetlenie 45 - 60 E m-2 s-1). Kalusy sme 

kultivovali v nasledujúcich variantoch (kadmium sme pridávali vo forme Cd(NO3)2.4H2O 

a kremík vo forme Na2O(SiO2)x · XH2O): 

1. kontrola (K) – základné médium, 
 

2. kadmium (Cd) – základné médium + 10 µM Cd, 
 

3. najnižšia koncentrácia Si (Cd+1Si) – základné médium + 10 µM Cd a 10 µM Si, 
 

4. stredná koncentrácia Si (Cd+2Si ) – základné médium + 10 µM Cd a 2,5 mM Si, 
 

5. najvyššia koncentrácia Si (Cd+3Si) – základné médium + 10 µM Cd a 5 mM Si. 

Hmotnosť  inokula  sa  na  začiatku  experimentu  pohybovala  medzi  1,0  -  1,5  g.  Rastlinný 

materiál sme analyzovali každých 7 dní. Určovali sme čerstvú hmotnosť (fresh weight – FW) 

vypočítali dynamiku rastu podľa [10]. Suchú hmotnosť (dry weight – DW) sme stanovili po 

vysušení rastlinného materiálu počas 24 hodín pri teplote 105 °C do konštantnej hmotnosti. 

Obsah chlorofylov  sme  stanovili  tak,  že  rastlinný  materiál  sme  zhomogenizovali 

v trecej miske so zmesou morského piesku a MgCO3 v pomere 3:1 a premyli v 80 % acetóne. 

Vzorky sme centrifugovali 11 minút pri 4 °C a 8460 rpm. Koncentráciu chlorofylu a, 

chlorofylu b a karotenoidov sme vypočítali pomocou vzorcov podľa Lichtenthalera (1987) 
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[11]. Vitalitu  buniek  kalusu  sme  určovali  pomocou  farbenia  0,2  %  Evansovou  modrou 

v invertovanom mikroskope Leica DMI 3000B. Počítali sme 10 sérií približne po 200 buniek 

z každého  variantu   (2000   buniek   na   variant).   Výsledky   sme   štatisticky   spracovali 

v programoch Microsoft Excel a Statgraphics Centurion s hladinou preukaznosti α = 0,05. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vzhľad, čerstvá/suchá hmotnosť kalusov a dynamika rastu 
 

Počas 21 dní kultivácie sme pozorovali rozdiely v morfológii kalusov. Všetky kalusy 

kultivované v prítomnosti Cd+2 sa líšili od kontroly pigmentáciou, ale aj obsahom vody. Na 

začiatku kultivácie tvorila H2O vo variante Cd o 1 – 4 % viac FW ako v kontrole. Po 

siedmich dňoch sme však medzi variantmi nezaznamenali markantné rozdiely v čerstvej ani 

v suchej hmotnosti (Obr. 1). Podobne reagovali aj kalusy cukrovej trstiny, na ktorých sa 

prejavil efekt Cd až po viac ako 9 dňoch [12]. Štatisticky preukazné rozdiely oproti kontrole 

sme zaznamenali pri variantoch kultivovaných v prítomnosti Si. Pri druhom odbere (po 14 

dňoch) sme zistili väčší nárast FW a DW kalusov kultivovaných v kontrole, v prítomnosti 2,5 

mM a 5 mM Si. Najnižšiu FW a DW mali kalusy variantov Cd a Cd+1Si. Pokles biomasy 

stanovili aj pri lipnici ročnej, vystavenej vyšším koncentráciám Cd+2 [13]. Podobný, avšak 

omnoho výraznejší rozdiel, sme zaznamenali po 21 dňoch kultivácie, kedy bola FW a DW Cd 

a Cd+1Si variantov až o 30 % nižšia ako hmotnosť kontroly. Čerstvá a suchá hmotnosť Cd 

a Cd+1Si bola štatisticky preukazne nižšia oproti K, Cd+2Si a Cd+3Si po 14 aj po 21 dňoch 

kultivácie. 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Čerstvá (A) a suchá (B) hmotnosť kalusov kultivovaných na médiách s prídavkom Cd+2 a Si 
v rozličných koncentráciách. Hodnoty predstavujú priemer dvoch opakovaní po 9 vzoriek. Písmená reprezentujú 
štatisticky rozdielne hodnoty v rámci jedného odberu na hladine α = 0,05. V grafoch sú vyznačené stredné chyby 

priemeru. 
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Na základe rastovej krivky sme určili dynamiku rastu jednotlivých variantov (Obr. 2). 

Najpomalšie rástli kalusy variantu Cd+1Si, avšak prírastok bol rovnaký pri všetkých 

odberoch. Vysoký nárast biomasy kalusu sme zaznamenali medzi 7. a 14. dňom kultivácie 

K a Cd+2Si variantu. Celkovo sa trend rastu týchto dvoch variantov zhodoval. Rýchlosť rastu 

kalusov variantu Cd prudko klesala medzi 7. a 14. dňom kultivácie. Po 21 dňoch sme však 

pozorovali zvýšenie rastu v prípade Cd a Cd+3Si variantov. Zaujímavé výsledky sme 

zaznamenali v prípade variantu Cd+3Si, ktorého prírastok bol po 21 dňoch vyšší ako prírastok 

kontrolného variantu. Podobne pridanie kremíka do média pozitívne ovplyvnilo rast lucerny 

siatej [14] a lipnice ročnej [13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Dynamika rastu kalusov topoľa kultivovaných v prítomnosti katiónov kadmia a rozdielnych 
koncentrácii kremíka 

 
 
Vitalita buniek 

 

Životaschopnosť buniek v kontrole bola počas celej kultivácie najvyššia (Obr. 3), kým 

Cd+2 negatívne ovplyvňovali životaschopnosť buniek. Najväčší rozdiel sme zaznamenali po 

14 dňoch, kedy bolo vo variantoch Cd a Cd+1Si skoro o polovicu menej živých buniek ako 

v kontrole. Na konci kultivácie sme zaznamenali prudký nárast vitality buniek variantu 

Cd+3Si. Štatisticky preukazné rozdiely oproti kontrole sme zistili pri všetkých variantoch 

počas celej kultivácie. Podľa viacerých autorov zvýšenie životaschopnosti buniek a rastu 

súvisí so schopnosťou Si imobolizovať a viazať Cd+2 do bunkových stien [15]. 
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Obr. 3. Vitalita buniek kalusov topoľa kultivovaných na médiách s prídavkom Cd+2 a Si. Hodnoty predstavujú 
priemer najmenej 10 nameraných hodnôt (asi 2000) buniek. Písmená reprezentujú štatisticky rozdielne hodnoty   

v rámci jedného odberu na hladine α = 0,05. V grafe sú vyznačené stredné chyby priemeru. 
 
 
Fotosyntetické pigmenty 

 

Obsah fotosyntetických pigmentov sa v kontrole počas kultivácie nemenil. Katióny 

kadmia spôsobovali v prípade variantov Cd a Cd+1Si zníženie ich koncentrácie, aj keď sme 

po 21 dňoch zistili mierny nárast koncentrácie karotenoidov (Tab. 1). Pridanie vyšších 

koncentrácií  Si  do  média  (Cd+2Si  a Cd+3Si)  vyvolalo  zvýšenie  koncentrácie 

chlorofylu a i chlorofylu b. Katióny kadmia spôsobili väčší pokles koncentrácií chlorofylu b 

ako  chlorofylu  a.  Rovnaký  trend  zistili  aj v  bôbe  záhradnom  [16].  Kremík  vo  vyšších 

koncentráciách znižuje negatívny efekt Cd+2 a podporuje tvorbu fotosyntetických 
 

pigmentov [17]. 
 
 
 

Tab. 1. Koncentrácie chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov počas kultivácie. 
Jednotlivé písmená vyjadrujú štatisticky rozdielne hodnoty v rámci pigmentu a odberu na hladine α = 0,05. 

 
 7 dní 14 dní 21 dní 

Chl A Chl B Karot. Chl A Chl B Karot. Chl A Chl B Karot. 
K 0,027 d 0,012 c 0,013 a 0,024 a 0,010 a 0,010 a 0,022 c 0,008 ab 0,009 a 
Cd 0,013 b 0,005 a 0,007 b 0,018 b 0,009 a 0,009 a 0,019 ab 0,008 ab 0,010 a 
Cd+1Si 0,017 a 0,006 a 0,009 c 0,018 b 0,008 a 0,008 a 0,019 a 0,007 a 0,008 a 
Cd+2Si 0,020 a 0,087 b 0,012 a 0,026 a 0,016 b 0,009 a 0,024 ab 0,010 ab 0,009 a 
Cd+3Si 0,024 c 0,094 b 0,013 a 0,026 a 0,014 b 0,012 b 0,026 b 0,011 b 0,012 b 
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Záver   
Naše  výsledky naznačujú,  že  pridanie  Cd+2  do  média  spôsobuje  zníženie  čerstvej 

 

i suchej hmotnosti, koncentrácie fotosyntetických pigmentov a vitality buniek kalusu topoľa. 

Kremík potláča negatívny efekt Cd+2 na uvedené parametre iba vo vyšších koncentráciách, 

najmä 5 mM. Rovnaká koncentrácia Si ako koncentrácia Cd+2 v médiu nevyvoláva žiadny 
pozitívny efekt na rastlinný materiál. Zo získaných výsledkov vyplýva, že efekt koncentrácií 

Si 2,5 mM a 5 mM na kalusy topoľa kultivované v prítomnosti Cd+2 sa prejavuje najmä pri 
dlhšej dobe kultivácie. 
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The formation of phytoliths in sorghum roots under different pH conditions 
 

Eva Labancová1,3, Milan Soukup2, Renáta Švubová2, Ľudmila Slováková2
 

 
1Slovak Academy of Sciences, Plant Science and Biodiversity Center, Dúbravská cesta 9 845 

23 Bratislava, Slovak Republic; eva.labancova@savba.sk 
2Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Plant 

Physiology, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava, Slovak Republic 
3Slovak Academy of Sciences, Institute of Chemistry, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, 

Slovak Republic 
 
 
 
Abstract 

 
Phytoliths are silica bodies found in many plant species mainly belonging to the family Poaceae. 

Those microscopic structures are used in many areas including nanotechnology. The formation of silica bodies in 
plants has not been yet fully understood and studied. In this study were used sorghum plants as experimental 
material. The higher uptake of silicon (Si) by sorghum and its polymerization into phytoliths is well known. In 
the present study we have observed the effect of substrate pH on the formation of silica bodies in sorghum root 
endodermis. We have obtained results about how solution pH affects accumulation and translocation of Si as 
well as its influence on Si transporter genes. 

 
 
Keywords: accumulation; nanotechnology; phytoliths; silicon (Si); solution; sorghum 

 
 
 
Introduction 

 

Phytoliths are microscopic opal-like bodies which mainly constitute of amorphous 

hydrated silica – SiO2.nH2O. Other elements forming these structures in fewer concentrations 

are Al, Fe, Mn, Mg, Cu, P, N and organic carbon [1]. Phytoliths are created in plant material 

during the process called biomineralization [2]. This process starts in cell areas isolated by 

mechanical barriers – in extracellular spaces or in vesicles connected to the membrane [3]. 

The polymerisation of silica is divided into three stages: a) polymerization of monomers into 

the crystal nuclei, b) growth of the nuclei and formation of spherical bodies, c) aggregation of 

bodies to create microscopic silica structures [4]. The dynamics of silica biomineralization is 

related to the presence of several metal ions and extracellular pH. However, pH does not 

influence the dynamics proportionally. Authors do not agree about this process acceleration 

due to pH. It was reported that the formation might be accelerated by pH values 6,5-7 [5] but 

also by much more alkaline pH – 9 [4]. Although there are several results considering the role 

of extracellular pH in this process, there are no results that would connect the formation of 

phytoliths to the substrate pH. 

Sorghum belongs to the family Poaceae and it is known for the characteristic Si 

accumulation  [6].  Silicon  is  mainly deposited  into  the inner tangential  cell  wall  of root 
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endodermis. Silica structures start to form in the root endodermis after the secondary wall 

thickening occurs [7]. 

The uptake and transport of silicon by plants starts with the dissolved and uncharged 

silicid acid molecule which pH is approximately 9 [8]. Transpiration induces the 

polymerisation of SiO2 into the phytoliths. Silicon is transported by the transporter proteins 

known as Lsi proteins: channel/influx transporter protein Lsi1, efflux transporter protein Lsi2 

and others [9, 10]. 

In this study we have observed the effect of substrate pH on the uptake, accumulation 

and translocation of silicon in sorghum. The main objective of this study was to observe the 

influence of different medium pH values on phytolith formation. We have also detected the 

difference between the expressions of Si transport genes. 
 
 
Material and methods 

 

Sorghum bicolor (L.) Moench cv. Gadambalia grains were sterilized in bleaching 

agent (2.35% sodium hypochlorite) and dH2O for 20 minutes. The sterilized grains were 

several times rinsed with dH2O and imbibed for 24 hours. The grains were placed into wet 

paper  rolls  and  germinated  for  72  hours  in  dark.  Plants  were  grown  hydroponically  in 

½ Hoagland solution supplemented with sodium silicate (Na2O(SiO2)x · xH2O) in 

concentration 2.5 mM for 7 or 14 days. We have worked with three treatments: a) 3pH – 

solution pH adjusted to 3, b) 5.8pH – solution pH adjusted to 5.8, c) 10pH – solution pH 

adjusted to 10. The solution pH was daily adjusted to corresponding value and changed every 

three days. Plants were grown in cultivation chamber (16/8 hour photoperiod; temperature 

23°C/25°C night/day; humidity 60%, illumination with photosynthetically active light 120 

μm m-2s-1). 

The content of Si was detected in roots and shoots of dried 14 day-old plants. It was 
 

determined at Analytical laboratory of Institute of Laboratory Research of Geomaterials of the 

Comenius University in Bratislava by flame atomic absorption spectrometry. 

Phytoliths were observed in roots of 7 day-old plants in three 0.5 cm root segments 

obtained  from  three  different  distances:  a)  base  segment  (5%  distance  from  root  base), 

b) middle segment (50% from root base) and c) apex segment (95% distance from root base). 

The segments were fixated in FAA solution and dehydrated with increasing alcohol series. 

Segments were embedded in Stedman’s wax (polyethylene glycol distearate : 1-hexadekanol, 

9 : 1) and left to harden in embedding molds. The wax blocks were cut on rotary microtome 

into 15 – 20 µm thick cross sections. Before the microscopy analyses the cross sections were 
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rehydrated  with  increasing  alcohol  series.  Phytoliths  were  visualised  with  fluorescent 

microscopy and 0.1 mM NaOH[11]. 

For RT-PCR assay were used 0.1 g samples from roots of 7 day-old plants. Total RNA 

was extracted using SpectrumTMPlant TotalRNA Kit (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

according to manufacturer instructions.  Samples  were  treated  with  DNAse  (Fermentas, 

St. Leon-Rot, Germany) and 1.5 µg of purified RNA was used for synthesis of first cDNA 

strand using ImPROM-IITM Reverse Transcription System (Promega, Madison, WI, USA) and 

Oligo(dT)15 primers. Using specific primers for genes Lsi1 and Lsi2was synthesized second 

strand of cDNA and as a reference gene β-actin was used. Thermocycling conditions were set 

according to primer anelation temperature: 5 minutes at 95°C, 35 amplification cycles at 

temperatures: 94°C (denaturation), 60°C (anelation), 72°C (polymerization) and 1 minute at 

95°C. The products were analysed using electrophoresis on agarose gel (1.2%) and visualised 

with Red-Safe fluorescent dye. 
 
 
Results and discussion 

 

Silicon content 
 

Silicon content was highest in plants exposed to alkaline solution (Fig. 1). In roots of 

plants grown in solution with pH 10 was 2x more Si than in treatment 3pH. Although, the 

silicon content in whole plant was the highest in treatment 10pH, the translocation from roots 

to shoots was the smallest. The increased translocation into shoot was observed in treatment 

5.8pH. Increased accumulation by treatment 10pH might be connected to the form of Si, 

silicid acid molecule’s pH is 9 [8]. Acid pH acted as a stress factor, similarly as water 

deficiency and decreased the uptake of Si from substrate [12]. 
 
 

 
 

Fig. 1. Concentration of Si in roots and shoots of sorghum plants grown in solutions with different pH 
values. Treatments 3pH; 5.8pH and 10pH. 
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RT-PCR of Lsi1 and Lsi2 genes 
 

The electrophoresis showed that there was no significant difference between the 

treatments in the expression of Lsi1 gene (Fig. 2). However, the expression level of Lsi2 was 

upregulated in plants grown in solutions with neutral to alkaline pH. These results correspond 

with the concentration of silicon in roots and also with the phytolith occurrence in root 

endodermis. The expression of Si transport genes depends on the concentration of silicon in 

shoots, so the decreased accumulation of Si in 10pH shoots might induce higher Lsi2 

expression [13]. Additionally, gene Lsi2 is responsible for Si transport into the stele [10]. 
 
 

 
 

Fig. 2. Visualisation of RT-PCR products using electrophoresis on agarose gel. 
M – marker, NC – negative control. Treatments: 3pH; 5.8pH, 10pH. 

 
 
Formation of phytoliths in roots 

 

Phytoliths did not occur in endodermis of apex segments (Fig. 3; Fig. 4) in any of the 

treatments. In middle segment were found fully developed phytoliths only in treatment 10pH. 

However, the inner tangential wall of both 3pH and 5.8pH roots was covered with a layer 

probably constituting of silicon. In the base segments fully formed phytoliths occurred in 

treatments 5.8pH and 10pH. The endodermis of 3pH contained spherical bodies aggregating 

to form phytolith structures. It might be due to the fact that root apex mildly participates in Si 

uptake [14] and silification in sorghum starts closer to the base [15]. 
 

 

 
 

Fig. 3. Cross sections of sorghum roots grown under different pH conditions. Segments of apex (image 
numbers: 1 – 3pH; 2 – 5.8pH) C – cortex; en – endodermis; emx – early metaxylem; lmx – late metaxylem; 
r –rhizodermis. Yellow arrows point on inner tangential cell wall. Scale bar 50µm (white) 100µm (yellow). 
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Fig. 4. Cross sections of sorghum roots grown under different pH conditions. Segments of apex (image 
number: 3 – 10pH), middle segments (image numbers: 4 – 3pH, 5 – 5.8pH, 6 – 10pH), segments of base (image 

numbers: 7 – 3pH, 8 – 5.8pH, 9 – 10pH). C – cortex; en – endodermis; emx – early metaxylem; lmx – late 
metaxylem; ae – aerenchym. Yellow arrows point on inner tangential cell wall, red arrows point on fully formed 

silica phytoliths. Scale bar 50µm (white) 100µm (yellow). 
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Conclusion 
 

Adjusting solution pH to alkaline values positively affects the Si uptake into the roots. 

On the other hand, translocation to the shoots is decreased by both acid and alkaline pH 

values. Alkaline pH increases the deposition of silicon into root endodermis and positively 

influences the formation of phytoliths. The biomineralization of silica is sped up by pH 10, 

when first fully formed phytoliths occur in the root middle segments. This result might be also 

connected to the higher content of transport gene Lsi2. 
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Abstract 

 
Influenza infection is accompanied by production of a wide range of proinflammatory cytokines. In rare 

occasions the infection can lead to overexpression of cytokines, which aggravates the course of illness. The 
Influenza virus protein NS1 is known as a suppressor of the immune response. We have used a NS1 80 deletion 
virus to study the effect of NS1 protein on the expression of cytokines CCL2, CCL3 and CCL5 in the lungs of 
infected mice. The level of induced cytokines was compared after infection with three influenza viruses: 
A/WSN/33, A/PR/8/34 and A/chicken/Germany/34. A/WSN/33 replicated best in the lungs of infected mice, 
however it did not influence the levels of observed cytokines. The NS1 80 deletion virus induced much higher 
levels of CCL2, CCL3 and CCL5 what demonstrated the role of NS1 protein in regulation of chemokine 
expression. CCL5 was not previously associated with influenza protein NS1. These data shows that CCL5 is 
induced by influenza virus and NS1 protein plays the role in regulation of its expression. 

 
 
Keywords: Influenza A virus, cytokine, CCL2, CCL3, CCL5 

 
 
 
Introduction 

 

Influenza A virus has a broad range of hosts; aside from humans it can also infect 

other mammalians and birds. The Influenza infection is accompanied by production of pro- 

inflammatory cytokines [1]. Cytokines are proteins with low molecular weight which have 

regulatory and signalling function. They are divided into five groups based on their functional 

similarity: interleukins, interferons, tumour necrosis factors, growth factors and chemokines. 

Chemokines are classified into four families on the structural basis and serve as 

chemoattractants regulating immune cells migration. The CC family mediates the recruitment 

of monocytes and lymphocytes. Influenza infection induces upregulation of several 

chemokines from this family, such as CCL2 (MCP-1), CCL3 (MIP-1α) and CCL5 

(RANTES). Monocyte chemoattractant protein-1 (CCL2) has a major role in regulation of 

monocyte/macrophage migration and infiltration. Both CCL3 and CCL5 use CCR1 and CCR5 

receptors for signalling and therefore influence the migration of T-cells and 

monocytes/macrophages. They are produced by influenza infected monocytes/macrophages 

[2,3,4]. 

The NS1 protein of the Influenza virus is a known suppressor of immune response. It 
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is known that NS1 protein suppresses induction of interferons. We would like to study if NS1 

protein influences the expression of cytokines. Therefore, we used a deletion Influenza Virus 

A/WSN/33: NS1 80, which expresses NS1 protein without effector domain, to study the 

changes in chemokine expression in lungs of mice infected with influenza. We also observed 

levels of selected chemokines in the lungs of mice infected with two different Influenza A 

virus subtypes. 
 
 
Material and Methods 

 

Human Influenza Virus A/PR/8/34 (H1N1) and avian virus A/chicken/Germany/34 

(H7N7) were propagated in chicken embryos. NS1 80 – deletion A/WSN/33 virus expressing 

truncated form of NS1 protein. Both NS1 80 and control virus A/WSN/33 (H1N1) were 

prepared through reverse genetics [5] and propagated on Vero cell line. Titres of all viruses 

were estimated with ELISA. 

Anesthetized Balb/c mice were intranasally infected by A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34, A/WSN/33 and NS1 80 viruses with same infectious titre. Infected 

mice were selected in groups based on the virus used for infection. After 0, 6, 24, 48, 72, 96, 

168 hours were the lungs removed and homogenized. Virus titre in lung homogenates was 

assessed by ELISA on Vero cells. Some of the lung homogenates were lysed and protein 

concentration was set by Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific). Cytokine 

expression in the lung lysate was assessed by kit Mouse Cytokine Array Panel A (R&D 

Systems). Signal intensity on autoradiography film was analysed with Gene Tools software 

(Sygene). 
 
 
Results and Discussion 

 

Balb/c mice were infected with same infectious titre of viruses: A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34, A/WSN/33 and NS1 80. Lungs of the infected mice were removed 0, 

6, 24, 48, 72, 96, 168 hours post infection and homogenized. The virus titres and levels of 

chemokines CCL2, CCL3 and CCL5 were assessed in the homogenates. 

Our results show that the control virus A/WSN/33 was able to propagate in the lungs 

to a very high titer without killing the experimental animals. On the other hand, the virus 

A/PR/8/34 replicated in the lungs much worse but experimental animals died 5 day after 

infection. Titers of NS1 80 and A/chicken/Germany/34 were about 25 times lower than titre 

of A/WSN/33 (Fig.1,2). 
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Fig. 1 Titres of the H1N1 A/WSN/33 virus and NS1 80 virus in lungs of BALB/c mice. Bars represent 
titres of the control virus A/WSN/33 and deletion virus NS1 80 in lung of mice 6, 24, 48, 72, 96 and 168 

hours after infection. Titres were established by ELISA on Vero cells. 
 
 
 

 
Fig. 2 Titres of the avian H7N7 A/chicken/Germany/34 virus and H1N1 A/PR/8/34 virus in lungs of 

BALB/c mice. Bars represent titres of the avian H7N7 A/chicken/Germany/34 virus and H1N1 A/PR/8/34 
virus in lung of mice 6, 24, 48, 72, 96 and 168 hours after infection. Titres were established by ELISA on 

Vero cells. 
 
 
 

The expression of CCL2 had slightly increasing tendency after infection with 

A/WSN/33 virus. Although the viral titer of NS1 80 virus was 25 times lower then titer of 

A/WSN/33, NS1 80 virus induced much higher level of CCL2 protein. In the lungs of mice 

infected with viruses A/PR8/34 and A/chicken/Germany/34 the expression of CCL2 escalated 

sharply after 6 hours and the amount of detected CCL2 protein doubled. (Fig.3). 
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Fig. 3 CCL2 expression in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33, A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34 and NS1 80. Bars represent relative amount of CCL2 in the lung of mice 0, 6, 24, 48, 
72, 96 and 168 hours after infection. The relative amount of chemokine was established by Proteome Profiler 

Array (R&D Systems). 
 
 

After 96h, there was no significant raise of the CCL3 level in the lungs of mice 

infected with virus A/WSN/33. The level of CCL3 began to raise 168 after infection. On the 

other hand, the expression of cytokine CCL3 in the lungs of mice infected with deletion virus 

NS1 80 accrued over time. A prominent peak in levels of CCL3 was observed 24 hours post 

infection in the lungs of mice infected with virus A/chicken/Germany/34. The amount of 

CCL3 in A/PR/8/34 infected mice rose after 24 hours and remained elevated till 72 hours 

after infection, when it began to decrease (Fig.4). 
 
 

 
Fig. 4 CCL3 expression in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33, A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34 and NS1 80. Bars represent relative amount of CCL3 in the lung of mice 0, 6, 24, 48, 
72, 96 and 168 hours after infection. The relative amount of chemokine was established by Proteome Profiler 

Array (R&D Systems). 
 

The A/WSN/33 virus did not influence expression of CCL5 protein. Cytokine level 

was slightly elevated 168h after infection. Despite the lower virus titre, NS1 80 virus was able 

to induce the expression of CCL5 to a higher degree than the control virus. The course of 

CCL5 expression in the lungs of mice infected with A/PR/8/34 was similar to CCL3 (Fig.5). 
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Fig. 5 CCL5 expression in lungs of BALB/c mice infected with viruses A/WSN/33, A/PR/8/34, 

A/chicken/Germany/34 and NS1 80. Bars represent relative amount of CCL5 in the lung of mice 0, 6, 24, 
48, 72, 96 and 168 hours after infection. The relative amount of chemokine was established by Proteome 

Profiler Array (R&D Systems). 
 
 

Conclusion 
 

The expression of all three observed cytokines (CCL2, CCL3 and CCL5) in the lungs 

of the mice infected with control virus A/WSN/33 was not dependent on virus titre and was 

only slightly increased over time. Despite the fact that A/WSN/33 virus replicated 25 times 

better than the deletion virus NS1 80, NS1 80 induced much higher levels of CCL2, CCL3 

and CCL5. This result might hint to a role of NS1 protein in regulation of cytokine 

expression. Although infectious titres of viruses A/PR/8/34 and A/chicken/Germany/34 were 

lower than that of virus A/WSN/33, they induced higher expression of all studied 

chemokines. The disease symptoms in mice infected with both A/PR/8/34 and 

A/chicken/Germany/34 were more severe and infection with A/PR/8/34 virus was lethal. 
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Abstract 

 
Different effects of delta opioid receptor antagonist naltrindole on ion currents in hippocampal 

pyramidal neurons and NG108-15 cells. 
Naltrindole (NTI) represents a highly potent, selective non-peptide antagonist of delta opioid receptors 

(DOR). We examined its effects on ion currents in hippocampal pyramidal neurons, which express all subtypes 
of opioid receptors, and differentiated NG108-15 cells, which predominantly express DOR. When hippocampal 
neurons were treated with NTI, both sodium and calcium currents were significantly inhibited. Potassium 
currents were not affected. In NG108-15 cells NTI significantly inhibited potassium currents and had no effect 
on sodium and calcium currents. We suggest that NTI can act not only through δ-opioid receptors but also 
through other subtype of opioid receptors or through other membrane proteins. 

 
 
Keywords: naltrindole; hippocampal neurons; NG108-15 cell line 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Naltrindol (17-cyklopropylmetyl-6,7-dehydro-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-6,7,2',3'- 

indolomorfínan; NTI) bol syntetizovaný ako nepeptidický ligand, ktorý má oveľa vyššiu 

afinitu k delta opioidným receptorom (DOR), ako k ostatným podtypom opioidných 

receptorov. Vďaka jeho nepeptidovej štruktúre je schopný prechádzať hemato-encefalickou 

bariérou, čo má význam najmä v in vivo štúdiách [4]. Pôsobí ako antagonista DOR, avšak pri 

vyšších koncentráciách sa správa ako agonista. Takemori a kol. (1992) zistili, že tento 

agonistický efekt je sprostredkovaný najmä cez kappa opioidné receptory, pretože antagonista 

týchto receptorov agonistický efekt NTI inhiboval [7]. V našej práci sme sa zamerali na to či, 

a ak  áno,   akým   spôsobom   NTI   ovplyvňuje   iónové   prúdy   v dvoch   typoch   buniek: 

v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch, ktoré exprimujú všetky podtypy opioidných 

receptorov, a v NG108-15 bunkách (hybrid buniek myšacieho neuroblastómu a potkanieho 

gliómu; „neuroblastoma x glioma hybrid“), ktoré exprimujú len DOR a „opioid like 

receptors“ (ORL). 
 
 

Materiál a metódy 
 

Hipokampálne  neuróny  boli  izolované  z  novorodených  potkanov  kmeňa  Wistar. 

433 



Bunky boli kultivované v upravenom Dulbeccom modifikovanom Eaglovom médiu (DMEM) 

s vysokým obsahom glukózy, obohatenom o L-glutamín, obsahujúcom 10% tepelne 

inaktivovaného fetálneho teľacieho séra (FBShi), 2 mM MgCl2, 10 nM progesterón, 10 mM 

putrescín, 12,5  mg/ml  inzulín-transferín-sodík  selén  suplement  (ITSS),  0,75%  alebo 

0,25% penicilín/streptomycín (P/S) a 125 μg/ml plazmocín. Bunky boli vysádzané na poly-

D-lyzínom pokryté krycie sklíčka v hustote 70 000 buniek/sklíčko. Na druhý deň po 

izolácii bolo médium obsahujúce 0,75% P/S vymenené za médium obsahujúce 0,25% P/S 

a 1 µM cytozín β-D-arabinofuranozid. 

NG108-15 bunky boli kultivované tak, ako to popísali Liu a kol. [3]. Bunky boli 

kultivované v  DMEM  s vysokým  obsahom  glukózy  obsahujúcom  10%  FBShi,  1%  P/S 

a 125 μg/ml plazmocínu. Bunky boli vysádzané na poly-L-lyzínom pokryté krycie sklíčka 

v hustote 10 000 buniek/sklíčko na 24-jamkovú platňu (Sarstedt, Nemecko). Diferenciácia 

bola stimulovaná kultivovaním buniek v DMEM bez FBS obsahujúcom 1 mM dbcAMP, 

1x N2 suplement, 1% P/S a 125 μg/ml plazmocín. NG108-15 bunky aj hipokampálne neuróny 

boli inkubované v programovateľnom CO2 termostate so zvlhčenou atmosférou obsahujúcou 

5% CO2 a 95% vzduchu pri teplote 37°C. Všetky chemikálie okrem ITSS (Roche, 

Švajčiarsko) boli zaobstarané zo Sigma-Aldrich, SR. 

Iónové prúdy boli merané v konfigurácii „z celej bunky“ („whole-cell“) metódou 

terčíkového zámku („patch-clamp“) s EPC-10 zosilňovačom (HEKA Electronic, Lambrecht, 

Nemecko). Na meranie sodíkových (INa) prúdov v neurónoch aj NG108-15 bunkách bol 

použitý kúpeľový roztok obsahujúci (v mM): 105 NaCl, 10 HEPES, 2 CaCl2, 0,5 MgCl2, 

25 tetraetylamónium chlorid (TEA-Cl) a 10 D-glukóza; pH 7,4 (upravené s NaOH) a pipetový 

roztok obsahujúci (v mM): 3 Na2ATP, 10 HEPES, 3 kyselina etylén glykol tetraoctová 

(EGTA), 2 MgCl2, 135 CsCl, 0,4 Na2GTP a 20 TEA-Cl; pH 7,3 (upravené s CsOH). Na 

meranie vápnikových prúdov (ICa) v hipokampálnych neurónoch sme použili rovnaký roztok 
 

ako na meranie INa. Na meranie ICa v NG108-15 bol použitý kúpeľový roztok obsahujúci 

(v mM):  10  HEPES,  10  BaCl2,  1  MgCl2,  140  tetraetylamónium  chlorid  (TEA-Cl) 

a 10  D-glukóza;  pH  7,4  (upravené  s TEA-OH)  a  pipetový  roztok  obsahujúci  (v  mM): 

5 Na2ATP, 10 HEPES, 11 EGTA, 1 CaCl2, 120 CsCl, 4 MgATP a 4 Tris-GTP; pH 7,3 

(upravené s CsOH). Na zablokovanie draslíkových prúdov (IK) boli použité TEA-Cl a CsCl 
 

pridané do kúpeľového a/alebo pipetového roztoku. Na meranie IK bol v oboch typoch buniek 
použitý kúpeľový roztok obsahujúci (v mM): 115 NaCl, 4 KCl, 10 HEPES, 2 CaCl2, 1 
MgCl2, 10 D-glukóza; pH 7,4 (upravené s NaOH) a pipetový roztok obsahujúci (v mM): 

120 K-glukonát, 2 Na2ATP, 10 HEPES, 20 KCl, 2 MgCl2, 0,25 Na2GTP; pH 7,3 (upravené 
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s KOH). Na zablokovanie sodíkových prúdov bol použitý tetrodotoxín (TTX; Alomone, 

Izrael) v koncentrácii 1 μM pridaný do kúpeľového roztoku. Osmolarita pipetových roztokov 

bola približne 300 mOsm. Osmolarita kúpeľových roztokov bola o 2-3 mOsm nižšia, ako 

osmolarita daného  pipetového  roztoku.  Mikropipety  použité  na  merania  boli  vyrobené 

z borosilikátového skla (Sutter Instrument, Novato, CA) s odporom od 4 do 5 MΩ. 

Antagonista delta  opioidných  receptorov  NTI  v  koncentrácii  10  μM  bol  rozpustený 

v kúpeľovom roztoku a aplikovaný perfúznym systémom do tesnej blízkosti meranej bunky. 

Ak nie je uvedené inak, chemikálie boli zaobstarané zo Sigma-Aldrich, SR. 

Pri meraní INa bol Vmem udržiavaný na -90 mV. Sodíkové prúdy boli aktivované 5 ms 

trvajúcimi depolarizačnými pulzami s amplitúdami od -70 mV do +70 mV. Vápnikové prúdy 

boli merané z Vmem udržiavanom na -40 mV a aktivované 200 ms trvajúcimi depolarizačnými 

pulzami s amplitúdou od -40 mV do +50 mV. Pri meraní IK bol Vmem udržiavaný na -80 mV. 

Draslíkové prúdy boli aktivované 400 ms trvajúcimi depolarizačnými pulzami s amplitúdami 

od -40 mV do +80 mV. Namerané dáta boli vyhodnocované v programoch FitMaster (HEKA 

Electronic, Lambrecht, Pfalz, Nemecko) a Origin 8.1 (OriginLab Co, Northampton, MA, 

USA). 

Štatistické analýzy boli robené v programe GraphPad InStat 3.10 (GraphPad Software, 

San Diego, CA, USA). Výsledky sú prezentované ako priemer ± SEM. Štatistické odlišnosti 

medzi skupinami boli určené parametrickým párovým t-testom. Pravdepodobnosť p < 0,05 

bola považovaná za štatisticky signifikantnú. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pre testovanie účinku NTI na iónové prúdy sme zvolili koncentráciu 10 µM, keďže 

naše predchádzajú experimenty ukázali, že táto koncentrácia má najvyšší efekt na evokovanú 

sériu akčných potenciálov (AP) a spontánnu aktivitu v hipokampálnych pyramidálnych 

neurónoch. Maximálna amplitúda INa po aplikácii NTI signifikantne klesla v hipokampálnych 

neurónoch, kým v NG108-15 bunkách NTI nemal žiadny efekt (Obr. 1). Sodíkové prúdy sa 

podieľajú na depolarizačnej fáze generovania AP [2]. V hipokampálnych neurónoch teda 

inhibícia INa vedie k inhibícii generovania AP, čo súhlasí s našimi predchádzajúcimi 

výsledkami [3]. Na rozdiel od hipokampálnych neurónov, v NG108-15 bunkách sú 

predominantne exprimované DOR [6]. V prípade, že agonistický účinok NTI spôsobuje jeho 

pôsobenie na iné opioidné receptory, napr. κ-opioidné receptory, ako navrhujú vo svojej štúdii 

aj Takemori a kol. (1992), v NG108 bunkách inhibícia by nemusela byť pozorovaná [7]. Naše 

pozorovanie, že 10 µM NTI nemalo žiadny účinok na INa v NG108 bunkách (Obr. 1), teda 
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potvrdzuje Takemoriho záver, že NTI môže pôsobiť aj cez κ-opioidné receptory. 
 
 

 
 

Obr. 1. Sodíkové prúdy- A ukážka sodíkového prúdu (INa ) meraného v kontrolných podmienkach (čierne čiary) 
a v prítomnosti 10 µM naltrindolu (NTI; červené čiary) v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch B ukážka 

sodíkového prúdu (INa ) meraného v kontrolných podmienkach (čierne čiary) a v prítomnosti 10 µM NTI  
(červené čiary) v NG108-15 bunkách C Porovnanie maximálnej amplitúdy INa v hipokampálnych neurónoch 
a v NG108-15 bunkách v kontrolných podmienkach (čierny stĺpec) a v prítomnosti 10 µM NTI (biely stĺpec). 

Výsledné hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. Počet (n) v prípade hipokampálnych neurónov predstavuje 
34 buniek z 8 izolácií. V prípade NG108-15 buniek počet (n) predstavuje 31 buniek. *** - p < 0,001 

(parametrický párový Studentov t-test). 
 
 

 
 

Obr. 2. Vápnikové prúdy- A ukážka vápnikového prúdu (ICa ) meraného v kontrolných podmienkach (čierne 
čiary) a v prítomnosti 10 µM NTI v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch B ukážka Ica meraného 

v kontrolných podmienkach (čierne čiary) a v prítomnosti 10 µM NTI v NG108-15 bunkách C Porovnanie 
maximálnej amplitúdy ICa v hipokampálnych neurónoch a v NG108-15 bunkách v kontrolných podmienkach 
(čierne stĺpec) a v prítomnosti 10 µM NTI (biele stĺpce). Výsledné hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM. 
Počet (n) v prípade hipokampálnych neurónov predstavuje 24 buniek z 5 izolácií. V prípade NG108-15 buniek 

počet (n) predstavuje 20 buniek. ** - p < 0,01 (parametrický párový Studentov t-test). 
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Maximálna amplitúda ICa po aplikácii NTI signifikantne klesla v hipokampálnych 

neurónoch, kým v NG108-15 bunkách NTI nemal žiadny efekt ani na tento typ prúdov (Obr. 

2). Vápnikové prúdy sa taktiež podieľajú na generovaní AP [5]. Preto by sa inhibícia ICa 

mohla spolupodieľať na inhibícii generovania AP v hipokampálnych neurónoch, ktoré sme 

pozorovali v našej predošlej práci [3]. Vápnikové kanály, najmä CaV2.2 kanál, sú inhibované 

aktiváciou s G-proteínmi spriahnutých receptorov [1], a teda aj aktiváciou opioidných 

receptorov. Ak je agonistický účinok NTI výsledkom aktivácie iného typu opioidných 

receptorov ako DOR, v NG108-15 bunkách sa inhibícia vápnikových kanálov neprejaví [7]. 

Opäť, toto je v súlade s našim pozorovaním. 
 
 

 
 

Obr. 3. Draslíkové prúdy- A ukážka draslíkového prúdu (IK ) meraného v kontrolných podmienkach (čierne 
čiary) a v prítomnosti 10 µM NTI (červené čiary) v hipokampálnych pyramidálnych neurónoch B ukážka IK 
meraného v kontrolných podmienkach (čierne čiary) a v prítomnosti 10 µM NTI (červené čiary) v NG108-15 
bunkách C Porovnanie amplitúdy A-typu draslíkových prúdov (IK-peak) pri membránovom potenciáli +80 mV 

v hipokampálnych neurónoch a v NG108-15 bunkách v kontrolných podmienkach (čierne stĺpce) a v prítomnosti 
10 µM NTI (biele stĺpce). D Porovnanie amplitúdy pomaly sa aktivujúcich draslíkových prúdov (IK-sustained current ) 

pri membránovom potenciáli +80 mV v hipokampálnych neurónoch a v NG108-15 bunkách v kontrolných 
podmienkach (čierne stĺpce) a v prítomnosti 10 µM NTI (biele stĺpce). Výsledné hodnoty sú vyjadrené ako 

priemer ± SEM. Počet (n) v prípade hipokampálnych neurónov predstavuje 23 buniek z 5 izolácií. V prípade 
NG108-15 buniek počet (n) predstavuje 10 buniek. * - p < 0,05; ** - p < 0,01 (parametrický párový Studentov 

t-test). 
 
 

Draslíkový prúd v oboch typoch buniek mal rýchlu prechodnú zložku (A-typ) 

(amplitúda  meraná   vo   vrchole   prúdovej   stopy;   Obr.   3A)   aj   pomaly  sa   aktivujúcu 

a neinaktivujúcu zložku (amplitúda meraná na konci prúdovej stopy; Obr. 3A). V prípade 
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NG108-15 buniek bol ale A-typ prúdu menej zastúpený. Maximálna amplitúda A-typu IK sa 

po aplikácii NTI signifikantne znížila v NG108-15 bunkách, kým v hipokampálnych 

neurónoch nemal na ňu NTI signifikantný vplyv (Obr. 3C). Maximálna amplitúda pomaly sa 

aktivujúcich draslíkových prúdov bola signifikantne znížená aj v hipokampálnych neurónoch, 

aj v NG108-15 bunkách (Obr. 3D). Takýto účinok by nasvedčoval, že NTI priamo inhibuje 

draslíkové kanály. 

 
Záver 

 
 
NTI  ovplyvňuje  v  hipokampálnych  neurónoch  a  v  NG108-15  bunkách  rozdielne 

 

napäťovo závislé iónové prúdy a teda mechanizmus účinku na celkovú excitabilitu týchto 

dvoch  druhov  buniek  je  rozdielny.   K rozdielnosti   mechanizmov   účinku   môže 

prispieť rozdielnosť podtypov opioidných receptorov, ktoré sú exprimované v NG108-15 

bunkách a v hipokampálnych neurónoch, i rozdielnosť typov draslíkových kanálov 

exprimovaných v skúmaných bunkách. Z našich výsledkov usudzujeme, že NTI inhibuje 

sodíkový a draslíkový prúd prostredníctvom interakcie s KOR. Jeho účinok na draslíkové 

prúdy môže byť sprostredkovaný priamou inhibíciou s kanálovými proteínmi. 
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Abstract 

 
Whole genome sequencing of lactic acid bacteria used in milk industry as a starter culture 
Lactic acid bacteria (LAB) is a group of nonsporulating bacteria that belong to phyllum Firmicutes. 

LAB represents insudtrialy important bacteria extensivly used in food industry including production of various 
dairy products. The main function of LAB in food fermenation is rapid acidification of food matrix. This process 
is caused by fast conversion of fermentabe carbohydrates into mainly lactic acid. The presence of lactic acid 
causes low pH which inhibit the growth of competetive microbes including pathogens as well as spoilage 
bacteria. Another advantage of LAB is hydrolysis of milk protein leading to formation of metabolites that 
contibute to the flavour of fermented products. LAB as a strater culture can positively influence not only the 
flavour but also the texture of products. In this work we analysed genome sequence of four lactic acid bacteria 
suitable as a starter culture for production of slovak cheese bryndza. Comparative analysis on protein level 
showed high similarity with closest relatives strains. 

 
 
Keywords: lactic acid bacteria; genome sequence; bioinformatic analysis 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Baktérie mliečneho kvasenia (LAB, Lactic Acid Bacteria) predstavujú skupinu Gram- 

pozitívnych nesporulujúcich baktérií schopných fermentovať glukózu primárne na kyselinu 

mliečnu. Aj napriek tomu, že mnoho rodov baktérií produkuje kyselinu mliečnu ako primárny 

alebo sekundárny koncový produkt fermentácie, označenie LAB sa vzťahuje na rody v rade 

Lactobacillales, pričom najvýznamnejšie sú Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, 

Lactococcus a Streptococcus [1]. Ide o všadeprítomné baktérie, ktoré môžu byť súčasťou 

ľudskej mikroflóry, napríklad gastrointestinálneho traktu, kde zohrávajú prospešnú úlohu [2]. 

LAB sú jednou zo skupín mikroorganizmov najčastejšie využívaných v 

potravinárskom priemysle, a to najmä v mliekarenskom priemysle pri príprave jogurtov, 

syrov, masla či kyslej smotany [3]. Ako súčasť štartovacích kultúr zabezpečujúcich produkciu 

kyseliny mliečnej prispievajú k chuti ako aj textúre fermentovaných výrobkov. Štartovacie 

kultúry sa dajú charakterizovať ako mikrobiálny preparát pozostávajúci z veľkého množstva 
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buniek  aspoň  jedného  druhu  mikroorganizmu,  ktorý  sa  pridáva  k  surovine  na  prípravu 

fermentovaných potravín na urýchlenie ako aj riadenie kvasenia. 

Hlavnou funkciou využívania LAB ako štartovacích kultúr v  potravinárskom 

priemysle je rýchle okyslenie potravinovej matrix. Tento proces je spôsobený rýchlou 

premenou skvasiteľných cukrov predovšetkým na kyselinu mliečnu, ale aj iné organické 

kyseliny, ako je kyselina octová, kyselina mravčia či etanol. Nízke pH spôsobené 

prítomnosťou kyseliny mliečnej a relatívne vysoká koncentrácia organických kyselín zároveň 

umožňuje dlhú skladovateľnosť LAB fermentovaných potravín, nakoľko tieto podmienky 

inhibujú rast konkurenčných mikróbov. 

Spomedzi štartovacích kultúr používaných v mliekarenskom priemysle sa za 

najdôležitejšie považujú štartovacie kultúry na produkciu syrov. Medzi najpopulárnejšie 

slovenské syry patrí bryndza, ktorá sa vyrába tradičným spôsobom, a to mletím hrudy 

vyzretého ovčieho syra, prípadne mletím zmesi hrudy ovčieho a kravského syra. Nevýhodou 

tejto prípravy je, že bryndza sa vyrába z nepasterizovaného mlieka, a preto môže okrem 

prospešných baktérii obsahovať aj patogénne [4]. Alternatívnym spôsobom prípravy bryndze 

je použiť pasterizované ovčie mlieko a to obohatiť o štartovacie kultúry potrebné pre prípravu 

bryndze. Charakteristické organoleptické vlastnosti bryndze pochádzajú z mikroflory 

charakteristickej pre tento syr a ide najme o Lactobacillus spp., Lactococcus spp., 

Streptococcus spp., Enterococcus spp., Kluyveromyces marxianus, Geotrichum candidum [5]. 

Cieľom našej práce bolo stanovenie celogenómovej sekvencie štyroch kmeňov 

určených ako potenciálne štartovacie alebo pomocné kultúry pre výrobu ovčieho hrudkového 

syra pochádzajúcich z výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. 
 
 

Materiál a metódy  
 

Tab. 1. Použité bakteriálne kmene 
 

Označenie Kmeň 
KMB-596 Lactococcus lactis 
KMB-597 Lactobacillus plantarum 
KMB-598 Lactobacillus casei 
KMB-599 Lactobacillus paraplantarum 

 
 

Bakteriálne kmene a kultivačné médiá 
 

V práci sme použili štyri kmene pochádzajúce z výskumného ústavu mliekarenského v 

Žiline (Tab. 1). Baktérie sme  kultivovali  v  štandardných  laboratórnych  médiách,  kmeň 

Lc. lactis bol kultivovaný na M17 médiu, kmene rodu Lactobacillus boli kultivované na MRS 
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médiu.   
Izolácia chromozomálnej DNA 
 

Chromozomálnu DNA sme  izolovali z 2 ml nočnej kultúry pomocou DNeasy Tissue 
 

Kit (Qiagen) a postupovali podľa priloženého návodu. 
 

Stanovenie celogenómovej sekvencie baktriálnych kmeňov 
 

Celogenómové sekvenovanie sme uskutočnili využitím Nextera knižníc na 

sekvenátore MiSeq (Illumina). Sekvencie sme zložili pomocou programu CLC Bio (Qiagen). 

Získané sekvencie (na úrovni whole genome contigs) sme anotovali v programe Rast. Na 

taxonomické zaradenie kmeňov sme využili program K-mer finder. Príbuznosť sekvencií na 

úrovni DNA a proteínov sme stanovili v programoch Blast (NCBI) a Rast. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Cieľom tejto práce bolo stanovenie celogenómovej sekvencie štyroch kmeňov 

určených ako potenciálne štartovacie alebo pomocné kultúry pre výrobu ovčieho hrudkového 

syra. Základné parametre získaných sekvencií sú uvedené v Tabuľke 2 a vlastnosti genómov 

jednotlivých kmeňov sú uvedené v Tabuľke 3. 
 
 

Tab. 2 Parametre celogenómových sekvencií kmeňov 
 

Kmeň Interné 
označenie 

kmeňa 

Počet 
contigov1

 

Priemerné 
pokrytie 

Celková dĺžka 
[Mbp] 

Lc. lactis KMB-596 33 246 2,5 
Lb. plantarum KMB-597 31 175 3,1 
Lb. casei KMB-598 112 181 2,9 
Lb. paraplantarum KMB-599 78 163 3,2 

1uvedený je počet contigov s pokrytím >20 
 
 

Genómová sekvencia kmeňa Lactococcus lactis KMB-596 bola zložená do 33 

contigov s celkovou dĺžkou 2,488 Mbp. Ďalšou úlohou bolo taxonomické zaradenie tohto 

kmeňa, na ktoré sme požili program K-mer finder (https://cge.cbs.dtu.dk/services/KmerFinder/). 

Analýza pomocou tohto programu určila ako najpríbuznejšie kmene Lc. lactis subsp. cremoris 

NZ9000, Lc. lactis subsp. cremoris MG1363 a Lc. lactis subsp. cremoris KW2. Súčasťou 

práce tiež bola analýza genómu na úrovni proteínov. Získané sekvencie sme anotovali v 

programe Rast (http://rast.nmpdr.org). Obsah GC párov kmeňa Lc. lactis bol 35,6%, pričom 

táto hodnota ako aj dĺžka sekvencie sú porovnateľné so štandardným kmeňom Lc. lactis 

MG1363 [6]. V sekvencii sme anotovali 2527 proteín-kódujúcich génov, z toho 1953 génov 
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 Lc. lactis 
KMB-596 

Lb. plantarum 
KMB-597 

Lb. casei 
KMB-598 

Lb. paraplantarum 
KMB-599 

      

Taxonomické 
zaradenie 

Lactococcus 
lactis 

subsp. cremoris 

Lactobacillus 
plantarum 

subsp. plantarum 

 
Lactobacillus casei 

Lactobacillus 
paraplantarum 

Veľkosť genómu 
[Mbp] 

  

2488 
 

3119 
 

2959 
 

3182 

Podiel GC [%]  35,6 44,5 46,4 43,9 
Počet orf  2527 2984 2933 3037 

Počet génov 
s priradenou 

funkciou 

  
1953 

 
2346 

 
2116 

 
2392 

Počet génov 
s neznámou 

funkciou 

  
574 

 
638 

 
817 

 
645 

Počet RNA  51 63 56 60 
Najpríbuznejší 

kmeň 
 Lc. lactis 

MG1363 
Lb. plantarum 

WCFS1 
Lb. casei 

BL 23 
Lb. paraplantarum 

L-ZS9 
Počet spoločných 

génov1
 

  

2147 
 

2635 
 

2504 
 

2668 

Priemerná 
podobnosť [%]1

 
  

99,0 
 

99,2 
 

98,8 
 

99,8 

Počet unikátnych 
génov1

 

  

380 
 

349 
 

429 
 

369 

 

malo priradenú predpokladanú funkciu a 574 génov bolo s neznámou funkciou. Následne sme 

náš kmeň Lc. lactis porovnali s jeho najbližším príbuzným na proteínovej úrovni. Zistili sme, 

že celkove 2147 (85%) génov bolo homologických ku génom štandardného kmeňa Lc. lactis 

MG1363 a 380 (15%) génov bolo unikátnych. 
 
 

Tab. 3. Vlastnosti genómov LAB kmeňov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Gény so vzájomnou aminokyselinovou podobnosťou vyššou ako 70% 
 
 
 

Genómová sekvencia kmeňa Lactobacillus plantarum KMB-597 bola zložená do 31 

kontigov s celkovou dĺžkou 3,1 Mbp. Analýza pomocou programu K-mer finder určila ako 

najpríbuznejšie kmene Lb. plantarum subsp. plantarum ST-III, Lb. plantarum WCFS1, Lb. 

plantarum JDM1. Po anotácii sekvencie pomocou programu RAST sme zistili, že obsah GC 

párov kmeňa Lb. plantarum bol 44,5%, pričom táto hodnota je identická so štandardným 

kmeňom Lb. plantarum WCFS1. Rovnako dĺžka sekvencie Lb. plantarum je porovnateľná so 

štandardným kmeňom Lb. plantarum WCFS1 [7]. V sekvencii sme identifikovali 2984 

proteín-kódujúcich génov, z toho 2116 génov malo priradenú predpokladanú funkciu a 638 

génov bolo s neznámou funkciou. Celkove 2635 (88%) génov bolo homologických ku génom 

štandardného kmeňa Lb. plantarum WCFS1 a 349 (12%) génov bolo unikátnych. 

Genómová  sekvencia  kmeňa  Lactobacillus  casei  KMB-598  bola  zložená  do  112 
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kontigov s celkovou dĺžkou 2,9 Mbp. Podľa programu K-mer finder sme ako najpríbuznejšie 

kmene určili Lb. casei LOCK919, Lb. paracasei subsp. paracasei 8700, Lb. casei BL23. 

Obsah GC párov osekvenovaného kmeňa Lb. casei bol 46,4%, táto hodnota ako aj dĺžka 

sekvencie sú porovnateľné so štandardným kmeňom Lb. casei BL 23 [8]. Pomocou programu 

Rast sme v sekvencii anotovali 2933 proteín-kódujúcich génov, z toho 2116 génov malo 

priradenú predpokladanú funkciu a 817 génov bolo s neznámou funkciou. Celkovo 2504 

(85%) génov bolo homologických ku génom štandardného kmeňa Lb. casei BL 23 a 369 

(15%) génov bolo unikátnych. 

Genómová sekvencia kmeňa Lactobacillus paraplantarum KMB-599 bola zložená do 

78 contigov s celkovou dĺžkou 3,2 Mbp. Analýza pomocou programu K-mer finder určila ako 

najpríbuznejšie kmene Lb. plantarum WCFS1, Lb. plantarum JDM1, Lb. plantarum 16. 

Úroveň pokrytia sekvencie však dosahovala len približne 20% pre testovaný kmeň aj pre 

referenčné kmene, a preto sme na určenie príbuzného kmeňa použili databázu NCBI, podľa 

ktorej je najpríbuznejším kmeňom Lb. paraplantarum L-ZS9. Obsah GC párov kmeňa 

Lactobacillus paraplantarum bol 43,9%, táto hodnota ako aj dĺžka sekvencie sú porovnateľné 

so štandardným kmeňom Lb. paraplantarum L-ZS9 [9]. V sekvencii sme anotovali 3037 

proteín- kódujúcich génov, z toho 2392 génov malo priradenú predpokladanú funkciu a 645 

génov bolo s neznámou funkciou. Celkovo 2668 (88%) génov bolo homologických ku génom 

štandardného kmeňa Lb. paraplantarum L-ZS9 a 369 (12%) bolo unikátnych. 
 
 

Záver   
Podarilo sa nám stanoviť celogenómovú sekvenciu štyroch kmeňov kyslomliečnych 

 

baktérii izolovaných z ovčieho a kozieho mlieka. Bioinformatickou analýzou sme určili 

základné parametre sekvencií ako aj taxonomické zaradenie kmeňov. Súčasťou práce tiež bola 

analýza sekvencií na úrovni proteínov. Porovnaním sekvenovaných kmeňov s ich najbližšími 

príbuznými kmeňmi sme zistili vysokú priemernú podobnosť, z čoho usudzujeme, že 

taxonomické zaradenie bolo správne. 
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Abstract   
Non-thermal plasma interaction with the plasmid DNA in aqueous solutions. 
Non-thermal plasma represents an interesting phenomenon that attracts attention of scientists from 

various research areas. Great amount of findings in the newly created field called plasma medicine proves this 
statement. To fulfill the vast potential provided by non-thermal plasma it is necessary to know all kinds of 
interactions which may arise from contact of plasma with other substances. In our study, we tried to determine 
the interaction of the atmospheric pressure plasma generated from ambient air with the plasmid DNA dissolved 
in diverse solutions. For this purpose we used the DNA-topology assay which sensitively detects substances that 
lead to the breaks of sugar-phosphate backbone of DNA. 

 
 
Keywords: non-thermal plasma; DNA-topology assay; pBR322 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Plazma je čiastočne alebo úplne ionizovaný plyn, ktorý považujeme za štvrté 

skupenstvo hmoty. Vyznačuje sa kvázineutralitou, tj. jej prejavy sú navonok neutrálne, no 

v skutočnosti je zložená z veľkého počtu častíc v neustálej interakcii, ako sú nabité atómy, 

molekuly, elektróny a ióny, no vo veľkom sú zastúpene aj neutrálne častice a radikály. Ďalej 

ju charakterizuje žiarenie v rôznom spektre (UV, viditeľné svetlo), prítomnosť elektrického 

poľa a uvoľňovanie tepla [1]. Nízkoteplotná, studená, resp. nerovnovážna plazma, to všetko 

sú synonymá pre plazmu, ktorá je predmetom nášho záujmu. Môže byť umelo generovaná 

v prostredí rôznych plynov pri atmosférickom, prípadne nižšom tlaku. Rôzne prístroje určené 

na jej tvorbu spája spoločný princíp v podobe vysielania elektrických výbojov do plynnej 

fázy. Výsledná plazma je v termodynamicky nerovnovážnom stave, čo znamená , že elektróny 

majú rádovo vyššiu teplotu ako neutrálne molekuly a ióny plazmy. Z toho dôvodu je 

vonkajšia teplota plazmy dostatočne nízka na to, aby nám umožnila ošetrovať termosenzitívne 

materiály alebo aj živé organizmy, bunky a tkanivá. Vďaka tejto možnosti sa od roku 1996, 

kedy Laroussi prvýkrát  sledoval účinky plazmy na živé systémy, začal rozvíjať výskum 

v novovzniknutej  interdisciplinárnej  oblasti,  tzv.  plazmovej  medicíne  [2].  Na  základe 
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výsledkov z doterajších štúdií sa predpokladá jej využitie v dermatológii, onkológii, zubnom 

lekárstve a hematológii [3 – 4]. Inaktivačné účinky na mikroorganizmy umožňujú 

dekontamináciu povrchov, konzerváciu potravín a ošetrenie semien dôležitých 

poľnohospodárskych plodín [5 – 6]. Na to, aby nízkoteplotná plazma skutočne našla 

uplatnenie v tak širokom spektre oblastí, je potrebné najskôr podrobne preskúmať vlastnosti 

samotnej plazmy, ale tiež odhaliť prípadne riziká, ktorým by mohli byť vystavení ľudia 

prichádzajúci s plazmou do kontaktu. 

Vzhľadom na doposiaľ neúplné informácie o pôsobení nízkoteplotnej plazmy na 

biomakromolekuly bolo našou snahou charakterizovať jej interakciu s plazmidom pBR322 

rozpusteným v rôznych médiách s využitím DNA-topology testu s rôznymi expozičnými 

dávkami plazmy. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pri experimente sme pracovali s plazmidom pBR322 (New England Biolabs). Plazma 

bola generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku pomocou prístroja RPS40, ktorý vytvára 

dielektrický bariérový výboj. Vzdialenosť zdroja plazmy od ošetrovanej vzorky bola 

nastavená na 1,5 cm, pričom expozičné dávky dosahovali hodnoty 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10 a 15 s. 

Reakčná zmes (finálny objem 10 µl) obsahovala 200 ng plazmidu, ktorý bol 

rozpustený vo vode a rôznych tlmivých roztokoch (Tab. 1), na základe čoho sme experiment 

rozdelili na 4 varianty. Negatívna kontrola bola bez ovplyvnenia plazmou, zatiaľ čo v rámci 

pozitívnej kontroly sme časť objemu reakčnej zmesi nahradili 0,2 µl zo zásobného roztoku 

FeSO4 ∙ 7H2O (10 mM). Pomocou 1,5 % agarózovej gélovej elektroforézy v 0,5 x TBE (60 

V, 90 min) sme analyzovali zmenu topológie plazmidu. 
 
 

Tab. 1 Zloženie reakčnej zmesi experimentálnych variantov 
Celkový objem 1 reakcie (10 µl) bol rozdelený medzi konštantné zložky prítomné v každej reakcii a na hlavné 

zložky typické pre danú reakciu. Koncentrácia zásobného roztoku: (1) - 0,1 M; (2) - 1x; (3) - 0,4 M 
 

 Hlavná zložka Konštantné zložky 

Variant 1 7 µl dH2 O 1 µl fosfátový tlmivý 

roztok(1)
 

2 µl pBR322 

Variant 2 7 µl fosfátový tlmivý 

roztok(1)
 

Variant 3 7 µl PBS(2)
 

Variant 4 7 µl Tris-HCl(3)
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DNA-topology assay je metóda založená na elektroforetickej detekcii topologických 

zmien v molekule plazmidu, ktoré vznikajú v dôsledku tvorby jednovláknových alebo 

dvojvláknových zlomov DNA pôsobením rôznych agensov. Zmena z natívnej cirkulárnej 

superšpiralizovanej formy plazmidu (Forma I) na relaxovanú cirkulárnu (Forma II) alebo 

lineárnu formu (Forma III) sa na agarózovom géli prejaví detekovateľnou zmenou mobility 

jednotlivých topologických izoforiem [7]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V experimentálnom variante 1 sme zaznamenali poškodenie plazmidu účinkom 

plazmy, ktoré stúpalo s rastúcim časom ovplyvnenia v porovnaní s negatívnou  kontrolou 

(Obr. 1).  Pozitívna  kontrola  vykazuje  úplne  poškodenie  plazmidu  (absencia  formy  I) 

v dôsledku zlomov, ktoré vznikli pôsobením reaktívnych foriem kyslíka tvorenými pri zmene 

Fe2+  na Fe3+. V dráhe s najdlhším časom pôsobenia plazmy (15 s) sa nachádza silný pruh 
 

nepoštiepenej DNA, ale tiež pruh zodpovedajúci topologickej forme II, ktorá vzniká tvorbou 

jednovláknových zlomov v DNA. 
 
 
 
 

Forma II → 
Forma III → 
Forma I → 

 
 

Obr. 1 DNA-topology assay - (variant 1): pk - Fe2+ (0,2 mM); nk - bez ovplyvnenia; 1 - 15 s - čas ovplyvnenia; 
Forma I - natívna forma plazmidovej DNA; Forma II - relaxovaná cirkulárna forma plazmidovej DNA; 

Forma III - lineárna forma plazmidovej DNA 
 
 

Zvýšením podielu fosfátového tlmivého roztoku v reakcii sme dospeli k veľmi 

podobným výsledkom (Obr. 2) ako vo variante 1. Jediný rozdiel vidíme pri porovnaní 

pozitívnych kontrol oboch variantov. Domnievame sa, že zvýšená iónová sila roztoku vo 

variante 2 môže byť zodpovedná za pozorované výsledky v dráhe pozitívnej kontroly [8]. 
 
 

 
 

Obr. 2 DNA-topology assay - (variant 2): pk - Fe2+ (0,2 mM); nk - bez ovplyvnenia; 1 - 15 s - čas ovplyvnenia 
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Zistili sme, že v ošetrených vzorkách, ktoré obsahovali ako hlavnú zložku PBS 

(variant 3),  poškodenie  plazmidu  stúpalo  v závislosti  od  dávky  nízkoteplotnej  plazmy 

v porovnaní s negatívnou  kontrolou,  ktorá  obsahovala  nepoškodený  plazmid  (Obr.  3). 

V prípade pozitívnej kontroly vidíme na géli všetky 3 topologické formy plazmidovej DNA. 
 
 

 
 

Obr. 3 DNA-topology assay - (variant 3): pk - Fe2+ (0,2 mM); nk - bez ovplyvnenia; 1 - 15 s - čas ovplyvnenia 
 

 
V poslednom variante experimentu sme ako hlavnú zložku reakčnej zmesi použili 

Tris-HCl. Uvedená modifikácia mala za následok zníženie resp. absenciu poškodených foriem 

plazmidu v dráhach ovplyvnených plazmou. Podobný ochranný efekt Tris tlmivého roztoku 

na DNA zaznamenali aj ďalší autori [8 – 9]. 
 
 

 
 

Obr. 4 DNA-topology assay - (variant 4): pk - Fe2+ (0,2 mM); nk - bez ovplyvnenia; 1 - 15 s - čas ovplyvnenia 
 

Sledovaním interakcie nízkoteplotnej plazmy s rôznymi roztokmi a vplyvom takýchto 

aktivovaných roztokov na eukaryotické a prokaryotické bunky sa aktuálne zaoberá viacero 

vedcov [10 – 11]. V našom experimentálnom dizajne sme síce priamo nehodnotili vplyv 

predovplyvnených roztokov, ani sme nevyužili živé modelové systémy, no napriek tomu tu 

vnímame určitú paralelu, najmä na úrovni účinku plazmy na biomakromolekuly. Výskum 

podobný nášmu, pri ktorom však autori použili odlišný zdroj plazmy a iné roztoky, urobili 

O´Connell so spolupracovníkmi [12]. Domnievame sa, že diverzita v prístrojoch generujúcich 

plazmu môže vo významnej miere prispievať k odlišným experimentálnym výsledkom, na čo 

je potrebné brať ohľad pri snahe o reprodukciu podobných štúdií. 
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Záver   
Naším  experimentom  sme  zistili,  že  plazmidová  DNA  reaguje  odlišne  na  účinok 

 

nízkoteplotnej plazmy v závislosti od roztoku, v ktorom je rozpustená. Tlmivý roztok Tris- 

HCl poskytoval aj pri najvyššej dávke plazmy účinnú ochranu plazmidovej DNA. V ostatných 

roztokoch plazma indukovala tvorbu jednovláknových  zlomov,  ktoré  na  géli 

zodpovedajú pomaly migrujúcej populácii relaxovanej cirkulárnej forme plazmidovej DNA. 

Najvyšší čas pôsobenia plazmy (15 s) nestačil na úplné poštiepenie plazmidu. Vzhľadom na 

výsledky našej práce a aktuálne trendy vo výskume plazmy by sme chceli pokračovať 

sledovaním účinku roztokov predovplyvnených plazmou na topológiu DNA. 
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Abstract 

 
Effect of food reward on clock and clock controlled gene expression in the frontal cortex, arcuate 

nucleus and liver of rat 
Circadian rhythms are synchronized by several environmental cues. We tested hypothesis that the 

circadian system can also be synchronized by food reward. Effect of food reward on clock genes per2 and npas2 
and clock controlled genes rev-erbα, egr1, nocturnin and cart was analyzed in the frontal cortex, arcuate nucleus 
and liver. We observed decrease in the amplitude of per2 rhythm, induction of rhythm in npas2 expression, phase 
advance in rev-erbα rhythmic expression and higher mesor of rhythmic egr1 expression in the frontal cortex of 
rats obtaining food reward for 16 days. Gene expression of cart in the arcuate nucleus and frontal cortex did not 
show the rhythm and food reward had no effect on its expression. Gene expression of nocturnin did not show a 
daily rhythm but its levels were increased in the frontal cortex of rewarded rats. Nocturnin expression in the liver 
showed a significant rhythm and reward induced its expression 1h after reward delivery. 

 
 
Keywords: circadian; npas2; egr1; per2; nocturnin; cart 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Evolúciou sa u organizmov vyvinula prediktívna schopnosť umožňujúca predikovať 

zmeny vonkajšieho prostredia, ktorá bola zakonzervovaná do podoby cirkadiánneho systému. 

Dnes vieme, že cirkadiánny systém reguluje napríklad cykly spánku a bdenia, príjem potravy, 

srdcovú frekvenciu,  krvný  tlak,  renálne  funkcie,  telesnú  teplotu,  metabolizmus  pečene 

a mnohé ďalšie fyziologické a behaviorálne rytmy [1, 2]. Cirkadiánny systém pozostáva z 

centrálneho a periférnych oscilátorov. Centrálny oscilátor je organizačne nadradenou 

štruktúrou periférnych oscilátorov, ktorá je označovaná ako biologické hodiny. Centrálny 

oscilátor sa nachádza v suprachiazmatických jadrách v anteroventrálnom hypotalame [3]. 

Podstatou generovania cirkadiánnych oscilácií je rytmická expresia hodinových génov 

tvoriacich spätnoväzobnú slučku [3]. Súčasťou základnej spätnoväzobnej slučky 

cirkadiánneho oscilátora sú hodinové gény per a cry. per gén je v genóme prítomný vo forme 

troch homológov (per1, per2 a per3) a cry má u cicavcov dva homológy (cry1 a cry2). 

Expresia per a cry génov je indukovaná heterodimérom BMAL1:CLOCK. Funkčným 

paralógom CLOCK je NPAS2 (neuronal PAS domain protein 2). Akumulácia proteínových 

450 



produktov PER a CRY vedie k inhibícii stimulačného účinku BMAL1:CLOCK/NPAS2. 

Expresia per2 vykazuje vo frontálnom kortexe výrazný rytmický profil [4]. Gén npas2 je 

exprimovaný predovšetkým v prednom mozgu, pričom vo frontálnom kortexe nevykazuje 

rytmickú expresiu [5, 6]. So základnou slučkou interaguje aj gén zapojený do regulácie 

metabolizmu, rev-erbα, ktorý zohráva úlohu v synchronizácii organizmu príjmom potravy [7]. 

Gény regulované základnou spätnoväzobnou slučkou zväčša majú vo svojom 

promótore funkčný E-box. Medzi takéto gény patria aj nocturnín, egr1 a cart. Gén nocturnín 

patrí medzi deadenylázy a jeho expresia vykazuje výrazný denný rytmus vo viacerých 

tkanivách. U myší s deléciou clock génu je jeho rytmická expresia utlmená. Expresia 

nocturnínu v pečeni je rytmická, zatiaľ čo v početných oblastiach mozgu, ako je nucleus 

arcuatus, hipokampus alebo piriformný kortex, je nocturnín exprimovaný nerytmicky [8, 9]. 

egr1 je transkripčný faktor spojený s mozgovou plasticitou a učením a je značne exprimovaný 

vo frontálnom kortexe [10]. Neuropeptid CART je významným regulátorom príjmu potravy 

v hypotalamickom jadre nucleus arcuatus a je tiež funkčne spojený s odmeňovaním. Jeho 

nerytmická expresia bola detekovaná vo frontálnom kortexe a tiež v nucleus arcuatus [11, 

12]. 

Zatiaľ čo centrálny oscilátor je najviac responzívny na rytmus striedania svetla a tmy, 

periférne oscilátory sú viac ovplyvniteľné synchronizujúcimi podnetmi ako je dostupnosť 

potravy [13], čo dokazujú experimenty s potravovou reštrikciou. Avšak ako synchonizujúci 

podnet pre cirkadiánny systém môže slúžiť aj potravová odmena, ktorá ovplyvňuje štruktúry 

mozgu zapojené do regulácie príjmu potravy a vzniku závislosti [14, 15]. Vzhľadom na 

životný štýl súčasnej populácie a perzistentné narušovanie prirodzených environmentálnych 

podmienok, ako je vystavovanie sa nepravidelnému svetelnému a potravovému režimu, je 

cirkadiánny systém často deregulovaný [16]. V našej práci sme sa zamerali na možnosť 

stabilizovať činnosť cirkadiánneho systému potravovou odmenou. 

Predpokladáme, že frontálny kortex cicavcov by mohol byť zapojený do očakávania a 

plánovania konzumácie potravovej odmeny [17]. Je tiež známe, že hypotalamické jadro 

nucleus arcuatus zohráva úlohu v regulácii príjmu potravy a vysiela projekcie do limbického 

systému spojeného s odmeňovaním a do prefrontálnej kôry [18]. Pečeň je responzívna na 

všetky metabolické zmeny, ktoré môžu byť potravovou odmenou indukované. Konkrétnym 

cieľom našej práce bolo analyzovať expresiu vybraných hodinových a hodinami 

kontrolovaných génov  vo  frontálnom  kortexe,  v pečeni  a  v nucleus  arcuatus  hypotalamu 

a zistiť vplyv podávania potravovej odmeny na expresiu týchto génov. 
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Materiál a metódy 
 

Pokus bol vykonaný na 119-tich laboratórnych potkanoch kmeňa Wistar. Pohlavne 

dospelé samce s hmotnosťou 250 – 300g boli chované v chovných klietkach po 2 – 4 

jedincoch. Teplota v chovnej miestnosti bola 21°C a zvieratá boli synchronizované na 

svetelný  režim   svetlo   (L):   tma   (D)   –   12h:12h.   Čas   v   experimente   sme   udávali 

v relativizovaných jednotkách „Zeitgeber time“ (ZT), kde ZT0 označuje začiatok svetlej fázy 

24h režimu. Štandardizovanú peletovanú zmes krmiva a vodu sme podávali ad libitum. 

Potkany boli rozdelené do dvoch skupín: kontrola a odmeňovaná skupina. Potravová 

odmena vo forme 1/2 piškóty bola potkanom podávaná 16 dní a následne boli humánne 

usmrtené. Po dekapitácii boli odobraté vzorky pečene a mozgu v časoch ZT2, 4, 6, 10, 14, 18 

a 22. Vzorky boli okamžite po odobratí zmrazené v tekutom dusíku a mozog bol zamrazený 

na suchom ľade. Všetky vzorky boli uchovávané pri -70oC až do RNA izolácie. Experiment 

prebiehal vo schválenom zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej 

fakulty UK  so  súhlasom Etickej komisie na PrifUK a Štátnej veterinárnej a potravinovej 

správy SR. 
 

Na izoláciu celkovej RNA sme použili RNAzol RT (MRC, USA) podľa návodu 

výrobcu. Izolácia pozostávala z viacerých krokov: z homogenizácie, z DNA, proteínovej a 

polysacharidovej precipitácie, z precipitácie celkovej RNA a z RNA premývania. Po ukončení 

izolácie sme prepísali celkovú RNA na cDNA použitím reverznej transkripcie pomocou kitu 

ImProm-IITM (Promega, USA). Kvantifikácia prebiehala pomocou real time PCR s použitím 

kitu SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko) a pomocou cykléra StepOneTM Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems, USA). PCR reakcia mala nasledujúce podmienky: 

15min/95oC – aktivácia polymerázy; 50 cyklov 15s/94oC – denaturácia, 30s/49oC – anelácia, 

30s/72oC – extenzia; 2min/72oC – holding; melting – 15s/95oC, 1min/60oC, 15s/95oC. 

Štatistické porovnanie medzi skupinami bolo vykonané pomocou kosínorovej analýzy 

a nepárového t-testu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Rytmická expresie per2 vo frontálnom kortexe vykazovala akrofázu na začiatku 

tmavej fázy LD cyklu a potravová odmena spôsobila pokles amplitúdy rytmu per2 u 

odmeňovanej skupiny (cosinor, P<0,05). Akrofáza expresie per2 vo frontálnom kortexe u 

kontrolnej skupiny je v súlade so skoršou prácou z nášho laboratória [6]. U cicavcov je per2 

vo frontálnom kortexe asociovaný s činnosťou odmeňovacieho systému [19]. 
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Expresia npas2 bola u kontrolnej skupiny arytmická, čo je v súlade s predchádzajúcou 
 

štúdiou [6]. Potravová odmena indukovala rytmickú expresiu génu npas2 (cosinor, P<0,05). 
 

Transkripčný faktor egr1 vykazoval rytmický profil u oboch skupín zvierat s akrofázou 

na konci svetlej fázy LD cyklu a odmena spôsobila nárast mezoru rytmickej expresie egr1 

(cosinor, P<0,05). Tento gén skorej odpovede je úzko spojený s mozgovou plasticitou a jeho 

expresia je vyššia u potkanov po podmieňovaní strachom [10] a je možné predpokladať jeho 

participáciu aj v iných emocionálne podmienených procesoch, ako je napr. konzumácia 

potravovej odmeny. 

Jadrový receptor rev-erbα bol vo frontálnom kortexe rytmický s akrofázou na konci 

svetlej fázy LD cyklu a po podávaní potravovej odmeny nastal fázový posun rytmu smerom 

dopredu oproti kontrole. Funkcia tohto génu je asociovaná so synchronizáciou mozgu na 

príjem potravy [7]. 

Gén cart ani nocturnín nevykazovali vo frontálnom kortexe denný rytmus. Expresia 

cart v nucleus arcuatus nevykazovala rytmické zmeny a nebola ovplyvnená potravovou 

odmenou. Potravová odmena signifikantne zvýšila plošnú expresiu nocturnínu vo frontálnom 

kortexe. Expresia nocturnínu v pečeni vykazovala vysoko signifikantný rytmus s maximom na 

začiatku tmavej fázy LD cyklu. Tento veľmi robustný rytmus potravová odmena neovplyvnila 

napriek signifikantnej indukcii expresie nocturnínu tesne po podaní potravovej odmeny. 
 
 

Záver   
Pozorovali sme expresiu mRNA hodinových génov per2 a npas2 a expresiu hodinami 

 

kontrolovaných génov  rev-erbα,  egr1,  nocturnín  a cart  vo  frontálnom  kortexe,  pečeni 

a v nucleus arcuatus potkana po podávaní potravovej odmeny. V prípade frontálneho kortexu 

ovplyvnilo podávanie odmeny gén per2, u ktorého sme pozorovali pokles amplitúdy rytmu. 

Potravová odmena tiež indukovala rytmus expresie génu npas2 a ovplyvnila aj expresiu génu 

rev-erbα, kde nastal fázový posun smerom dopredu. Pozorovali sme nárast mezoru rytmickej 

expresie génu egr1 a gény nocturnín a cart nevykazovali vo frontálnom kortexe rytmickú 

expresiu. Expresia nocturnínu v pečeni nebola po podávaní odmeny signifikantne ovplyvnená, 

rovnako ako expresia cart v nucleus arcuatus, čo môže odrážať malý až žiadny vplyv 

podávania potravovej odmeny na metabolizmus a reguláciu príjmu potravy. Signifikantné 

zmeny v expresii génov participujúcich na základnej spätnoväzobnej slučke vo frontálnom 

kortexe naznačujú zapojenie tejto štruktúry do procesu vyhľadania a príjmu potravovej 

odmeny. 
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Abstract 

 

Ryanodine receptors (RyRs) are the largest known ion channels. They promote the transfer of Ca2+ from the 
sarcoplasmatic reticulum into the cytosol of myocytes. In mammals, there are three isoforms of RyR (1-3). 
Human isoform 2 (hRyR2) appears in the myocardium, and mutations in this receptor often cause life 
threatening diseases, such as tachycardias (CPVT1) and arrhythmias (ARVD2). 

Dantrolene is a postsynaptic muscle relaxant, which is currently used to effectively treat malignant 
hyperthermia and other diseases. A dantrolene binding site (DBS) has been found on both RyR1 and RyR2 
isoforms, but there is little known about molecular basis of its interaction or about the structure of the DBS. This 
work describes the effect of mutations to the DBS, prepared in recombinant hRyR2 fragments and purified up to 
95%, on the stability of the whole N-terminal hRyR2 domain. 

 
 
Keywords: dantrolene; human ryanodine receptor 2 (hRyR2); mutant; purification, CD spectroscopy 

 
 
 
Introduction and formulation of the aim 

 

Ryanodine receptors are the largest known ion channels in human cells which are 

located on the sarcoplasmic membrane of myocytes. They mediate the transfer of Ca2+ from 

the cytoplasm into sarcoplasma by changing its conformation and thus mediate the excitation 

and contraction of the muscle cells [1]. There were identified three isoforms of ryanodine 

receptor (RyR1-RyR3) which are expressed predominantly in skeletal muscle (RyR1), 

myocardium (RyR2) and other tissues (RyR3). In the genes of the isoforms RyR1 and RyR2 

were identified over 300 mutations which are related to human genetic diseases of muscle 

fibers. Thanks to current molecular biology and genetics, we can identify these mutations, 

map them and even determine their impact on the structure, biochemical parameters and 

function of the ryanodine receptor [2]. Most of the mutations are located in the three clusters: 

the N-terminal (≈1-650 AA), central (≈2100-2500 AA) and the C-terminal (≈4100-4980 AA), 

which are also referred to as "hot spots" - areas with the highest incidence of mutations [3, 4]. 

One of the malignant hearth diseases caused by mutations in RyR2 isoform is 

catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia (CPVT1). It is caused by excessive 
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release of Ca2+ from the sarcoplasmic reticulum during a diastole [5]. CPVT1 is very rare but 

highly malignant, frequently leads to sudden cardiac arrest in the childhood and adolescence. 

More than 70 different mutations in RyR2 are associated with this disease [6]. Almost all of 

these mutations cause amino acid change in a protein RyR2, thereby causing changes in the 

structure and hyperactivation of the RyR2 channel [4, 7]. 

Dantrolene is a postsynaptic muscle relaxant that decreases excitation-contraction 

coupling in muscle cells. It has been shown that dantrolene binds to the skeletal (RyR1) [8] 

and cardiac (RyR2) [9] muscle ryanodine receptors that are responsible for Ca2+ release from 

the sarcoplasmic reticulum. Dantrolene is currently used as an effective treatment for 

malignant hyperthermia [10], muscle spasticity, neuroleptic malignant syndrome [11] and it is 

also used as a drug for resuscitation [12]. Dantrolene binding sites (DBS) are located in both, 

RyR1 (residues ≈ 590–609) and RyR2 isoforms (residues 600-620) [13]. Despite the structure 

of the RyR1 and RyR2 N-terminal domain has been solved by several authors [14, 15, 16], 

the structure of DBS is not known yet. Also there is little known about the molecular basis of 

its interaction with ryanodine receptor. The aim of this work has been heterologous 

expression, isolation, purification and partial biophysical characterization of the wild-type 

fragment of hRyR21-655_His6 and its mutants in DBS: H604A, R606A, N607A, H608A and 

S616L. One of the prepared mutants, S616L, is associated with CPVT1. The characterization 

is oriented towards mutation effect on the folding (CD spectroscopy), and thermal stability 

(nanoDSF) of hRyR2 N-terminal domain (residues ≈1-660 AA). 
 
 
 
Material and methods 

 

Site-directed mutagenesis and heterologous expression 

Wt-hRyR21-655_His6 fragment was cloned into pET-28a vector (Novagen, USA) using 

FastDigest Nco1 a BamH1 enzymes (Thermo Fisher Scientific, USA). Site-directed 

mutagenesis of wt-hRyR21-655_His6 in DBS (H604A, R606A, N607A, H608A and S616L) was 

made using Q5® Site-Directed Mutagenesis Kit (New England Biolabs, USA) [17]. Mutated 

plasmids were transformed into E. coli bacterial strains TG1, BL21 (DE3) and B834 (DE3). 

Recombinant hRyR2 fragments were induced in E.coli BL21(DE3) or B834 strains by IPTG 

in the concentration of 10-20 µM. Expression of wt and mutant recombinant hRyR2 

fragments was induced overnight at 18°C using orbital shaker (Multitron, CH) [18]. 

Isolation, purification and characterization of proteins 
 

Protein expression and purification was performed as described in [18, 19]. 

Expression, purification and final purity of the hRyR2 fragments was verified by 12,5 - 15% 
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SDS-PAGE. Pure recombinant proteins were concentrated using Amicon® Ultra - 10K 

(Millipore, USA). Protein concentration was measured using NanoDrop 2000c (Thermo 

Scientific, USA). CD spectroscopy was performed by Dr. Konrad Beck (Cardiff University 

School of Dentistry, Wales, UK) as described in [18, 20]. NanoDSF has been performed by 

using of Prometheus NT.48 (Nanotemper, GER) according to manufacturer instructions. 
 
 
Results a discussion 

After successful site-directed mutagenesis of the plasmid containing hRyR21-655_His6 

fragment [14], we started to isolate, purify and characterize wt-hRyR21-655_His6 protein and its 

mutants. Figure 1 illustrates IMAC and FPLC purification of hRyR21-655_His6 S616L mutant. It 

shows the IMAC (lines 6-9) and FPLC (lines 10-12) purification for hRyR21-655_His6 S616L 
protein from supernatant (line 1) to the purified dimeric (line 10) and monomeric form (line 

11). 
 
 
 

 
 

Fig. 1. 15% SDS-PAGE of purification of hRyR2_1-655-His6 S616L mutant fragment 
 
 

Figure 2 displays the FPLC curves after gel filtration. The first peak separates the 

dimeric form of hRyR21-655_His6 fragment, the second the monomeric form and the third 

contaminants in the sample. Various absorbance at A280 in the fractions indicated different 
protein concentration. All hRyR2 recombinant fragments reached over 95% purity and were 

used for further biophysical characterization by CD spectroscopy and nanoDSF. 
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Fig. 2. Gel filtration of wt-hRyR_1-655_His6 and its mutants H604A, R606A, N607A, H608A and S616L. For 
gel filtration was used a Superdex200 10/300 GL column (Pharmacia, SWE) at 4°C. Flowthrough: 0,4 ml/min. 

 
 

Measured CD spectra show that between 4-20°C the overall fold of all purified 

recombinant fragments: wt-hRyR21-655_His6 and its mutants in DBS were identical and 
contained around 29% of α-helicees and 23% of β-sheets. The amount of α-helicees is higher 

as in shorter wt-hRyR21-606_His6 [18] which is in agreement with the secondary structure 
prediction performed by Jpred program [21]. Differences in folding were observed at higher 

temperatures (30-50°C). The most stable fragments were hRyR21-606_His6 H608A and N607A 
mutants (up to 40°C). The highest thermal instability (bellow 30°C) was observed for hRyR2 
1-655_His6 S616L mutant, which was not surprising due to its association with CPVT1, and wt- 

hRyR21-655_His6 fragment. 
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Conclusions 
 

We were able to prepare, express, purify and characterize by CD spectroscopy and 
nanoDSF five mutants in the hRyR2 dantrolene-binding site. The results show that the 
mutations in DBS have an impact on folding and stability of hRyR2 N-terminal domain, and, 

therefore, whole hRyR2 channel. The hRyR21-655_His6 S616L mutant, which is associated with 

CPVT1 disease, showed remarkably lower stability in comparison with other hRyR21-655_His6
 

mutants in DBS. 
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Abstract 

Identification and typing of Cronobacter spp. from clinical samples 
Cronobacter genus belongs to the Enterobacteriaceae family and currently includes seven species. 

Cronobacter spp. is gram-negative, facultatively anaerobic opportunistic pathogen responsible for serious 
infections of newborns, elderly and imunodeficient individuals. In this study we focused on isolation and 
identification of Cronobacter strains from 400 samples taken from patients with various diagnosis using 
cultivation and molecular typing methods. We identified Cronobacter spp. in 18/400 samples (4,5%). Using 
MALDI-TOF mass spectrometry, PCR with genus specific primers and PCR with serotype specific set of 
primers we classified these isolates as two species, C. sakazakii (16/18) with determined serotypes CS O:1 
(4/18), CS O:2 (8/18) and C. malonaticus (2/18) with serotype CMa O:2 (2/18). 

 
 
Keywords: Cronobacter; prevalence; MALDI-TOF; serotyping 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Bakteriálny rod Cronobacter zahŕňa fakultatívne anaeróbne, pohyblivé, Gram- 

negatívne tyčinky. Rod je zaradený do čeľade Enterobacteriaceae a v súčasnosti obsahuje 

sedem druhov [1]. Cronobacter spp. sú oportunistické patogény, ktoré sú známe tým, že 

spôsobujú život ohrozujúce stavy u novorodencov ako sepsa, meningitída a nekrotizujúca 

enterokolitída. Vo väčšine prípadov boli infekcie spojené s konzumáciou kontaminovanej 

sušenej dojčenskej výživy [2]. Riziko infekcie je tiež vyššie u starších alebo 

imunokompromitovaných pacientov [3]. Cronobacter spp. sú schopné tvoriť biofilm, čím si 

vytvárajú prirodzenú fyzickú bariéru voči stresom prostredia ako aj voči imunitným 

mechanizmom hostiteľa. Ich šírenie v prostredí navyše podporuje aj ich vysoký stupeň 

tolerancie voči rôznym typom environmentálnych stresov, čo značne komplikuje ich 

elimináciu [4, 5]. Prirodzený rezervoár kmeňov Cronobacter spp. v prírode dosiaľ nie je 

známy, ale predpokladá sa ich asociácia s rastlinami. Zároveň majú tieto kmene častý výskyt 

v sušených potravinách rastlinného pôvodu. Prítomnosť kmeňov tohto rodu u zdravých ľudí 

dosiaľ nie je podrobne preskúmaná. Cieľom predkladanej práce bolo stanoviť výskyt kmeňov 

Cronobacter vo vzorkách hospitalizovaných pacientov. 

461 



Materiál a metódy 
 

Izolácia kmeňov Cronobacter spp. z klinických vzoriek 
 

Klinické  vzorky  boli odobraté  400  pacientom  na  rôznych  klinikách   LF  UK 

v spolupráci s Mikrobiologickým ústavom LF UK. Vzorky boli odoberané vatovým 

tampónom výterom z tonzíl a zo spúta v rokoch 2015 - 2016. Odobraté vzorky sme najskôr 

kultivovali v neselektívnom tekutom médiu (pufrovaná peptónová voda), z ktorého sme ich 

následne vyočkovali na tuhý chromogénny DFI agar, ktorý slúžil na orientačnú farebnú 

detekciu Cronobacter spp. 

Identifikácia kmeňov pomocou MALDI-TOF 
 

Rodová identifikácia bola vykonaná pomocou hmotnostnej spektrometrie MALDI- 

TOF z čerstvo rozrastených kmeňov z tuhého LB média, ktoré sme v tenkej vrstve z jednej 

kolónie natreli bakteriologickým očkom na oceľovú vzorkovú platničku a prekryli objemom 

kyseliny 1,4µl α- kyano- 4- hydroxyškoricovej podľa návodu od výrobcu. Vzorkám bolo 

priradené skóre a boli identifikované na základe podobnosti profilov so spektrami v databáze. 

Rodová identifikácia kmeňov Cronobacter pomocou PCR a sérotypizácia 

Kmene boli zaradené do rodu Cronobacter na základe dvoch PCR s rodovo 

špecifickými primermi na amplifikáciu génov ompA a gluA [6, 7]. Jednotlivé sérotypy sme 

determinovali metódou PCR s využitím sérotypovo špecifických primerov na detekciu génu 

wzy [8]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Cieľom predkladanej práce bolo stanoviť prevalenciu kmeňov Cronobacter u vzoriek 

pacientov z Univerzitnej nemocnice Staré Mesto a charakterizovať kmene pomocou 

molekulárnych metód. V práci sme analyzovali 400 vzoriek z výteru z tonzíl alebo zo spúta 

od pacientov z kliník LF UK. V roku 2015 sme spracovali 200 klinických vzoriek, z ktorých 

11 bolo pozitívnych a z rovnakého počtu vzoriek odobratých v roku 2016 sme izolovali štyri 

kmene Cronobacter (Tab. 1). Pozitívne kmene boli zachytené na neurologickom oddelení JIS 

(deväť), internom oddelení (päť), na oddelení nukleárnej medicíny (dve), v kožnej ambulancii 

(jeden) a dermatovenerologickej ambulancii (jeden) u pacientov vo veku 40 – 93 rokov. 

Pohlavie pacientov s pozitívnym výskytom kronobakterov bolo v pomere 1:1 (deväť mužov 

a deväť žien). 
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Tab. 1. Charakterizácia kmeňov Cronobacter izolovaných z klinických vzoriek 
 

 

 
Vzorka 

 

Maldi-TOF 
 

PCR rodová identifikácia 
 

 
Sérotypizácia 

Rod Skóre ompA gluA 
KMB-200 Cronobacter nd + + CS O:1 

KMB-201 Cronobacter nd + + CS O:1 

KMB-202 Cronobacter nd + + CS O:1 

KMB-203 Cronobacter 2.079 + + CS O:1 

KMB-204 Cronobacter 2.011 + + CS O:2 

KMB-205 Cronobacter 1.977 + + CS O:2 

KMB-206 Cronobacter 1.891 + + CS O:2 

KMB-207 Cronobacter 2.033 + + CS O:2 

KMB-208 Cronobacter 2.094 + + CS O:2 

KMB-209 Cronobacter 2.287 + + CS O:2 

KMB-210 Cronobacter 1.913 + + CMa O:2 

KMB-211 Cronobacter 2.075 + + CMa O:2 

KMB-212 Cronobacter 1.994 + + CS O:2 

KMB-213 Cronobacter 2.028 + + CS O:2 

KMB-544 Cronobacter 1.981 + + CS O:2 

KMB-601 Cronobacter 1.932 + + CS O:2 

KMB-602 Cronobacter 1.978 + + CS O:2 

KMB-603 Cronobacter 2.041 + + CS O:2 
nd – test nebol stanovený 

 
 
 

Získané kmene boli pomocou MALDI-TOF analýzy zaradené do rodu Cronobacter (v 

programe uvedený ako C. sakazakii), 8 kmeňov dosiahlo identifikačné skóre nad 2.0, čo 

predstavuje spoľahlivú rodovú identifikáciu a 7 vzoriek dosiahlo skóre 1.7 – 2.0, čo 

predstavuje pravdepodobnú rodovú identifikáciu (Tab. 1). V ďalšej časti práce sme potvrdili 

rodovú identifikáciu kmeňov pomocou PCR s primermi navrhnutými na gény ompA a gluA 

[6, 7] (Obr. 1). 
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Obr. 1. PCR rodová identifikácia amplifikáciou génov gluA a ompA 
Dráhy: 1. Gene ruler 1 kbp plus DNA Ladder (Fermentas), 2. KMB 544, 3. KMB 601, 4. KMB 602, 5. KMB 

603, 6. pozitívna kontrola- C. sakazakii 5748, 7. negatívna kontrola, 9. KMB 544, 10. KMB 601, 11. KMB 602, 
12. KMB 603, 13. pozitívna kontrola- C. sakazakii, 14. negatívna kontrola, gén gluA (dráhy 2-7) a ompA (dráhy 

9-14) 
 
 

PCR sérotypizáciu založenú na multiplex PCR génov wzy zo siedmych rfb operónov 

u C. sakazakii a C. malonaticus [8] sme využili na určenie sérotypu a druhového zaradenia 

kmeňov. Kmene boli zaradené k druhom C. sakazakii (deväť kmeňov) a C. malonaticus (dva 

kmene). Prevažná väčšina kmeňov C. sakazakii patrila k sérotypu CS O:2, jeden kmeň bol 

identifikovaný ako sérotyp CS O:1. Dva kmene C. maloniticus patrili k sérotypu CMa O:2 

(Tab. 1). 
 
 

Záver   
V práci sme izolovali kmene Cronobacter zo vzoriek z výteru z tonzíl alebo zo spúta 

 

od pacientov z kliník LF UK s prevalenciou 4.5 %. Kmene patrili k druhom C. sakazakii 

a C. malonaticus, čo je v súlade s preferenčným výskytom druhu C. sakazakii v klinických aj 

environmentálnych vzorkách. 
 
 
Poďakovanie 

 

Príspevok je výsledkom realizácie projektu Univerzitný vedecký park Univerzity 

Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 na základe podpory operačného programu 

Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a projektu APVV 

0098-10. 

464 



Zoznam použitej literatúry 
 

[1] Iversen C., Fanning S. (2009) Int. J. Food Microbiol. 136(2), p. 151 
 

[2] Mittal R., Wang Y., Hunter J. C., et al. (2009) Lab. Invest. 89(3), p. 263 
 

[3] Giovannini M., Verduci E., Ghisleni D., et al. (2008) J. Int. Med. Res. 36(3), p. 394 

[4] Abbasifar R., Kripinski A.M., Sabour P.M., et al. (2013) Genome Announc. 1(1) 

[5] Bridier A., Sanchez-Vizuete P., Guilbaund M., et al. (2015) Food Microbiol. 45, p. 167 

[6] Mohan  N.  M.  K.,  Venkitanarayanan,  K.  S.  (2006)  Appl.  Environ.  Microb.  72(4), 

p. 2539 
 

[7] Lehner A., Nitzsche S., Breeuwer P., et al. (2006). BMC Microbiol. 6, p. 15 
 

[8] Sun Y., Wang M., Wang Q., et al. (2012) Appl. Environ. Microb. 78(11), p. 3966 

465 



Účinok nízkoteplotnej plazmy na modelový organizmus Drosophila 
melanogaster 

 
Martin Marônek1, Lucia Mentelová1, Stanislav Kyzek1, Dušan Kováčik2,3

 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská 
dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; martin.maronek@gmail.com 

2Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra 
experimentálnej fyziky, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovenská republika 

3Masarykova univerzita, Přírodevědecká fakulta, Ústav fyzikální elektroniky, Kotlářská 2, 611 
37 Brno, Česká republika 

 
 
 
Abstract 

 
The effect of low-temperature plasma on model organism Drosophila melanogaster 
The occurence of various chemicals in our life creates a need to evaluate whether they pose a threat to 

human body. There are many methods capable of detecting potential  mutagenic or genotoxic effect. The 
SMART test was chosen to test mutagenic effect of low-temperature plasma, which is nowadays used in 
medicine, material decontamination and degradation of pharmaceuticals. When a mutational event during larval 
development occurs, spots on the wings are being formed. The frequency and size of the spots reveals the 
mutagenic potency of the tested substance. To evaluate the mutagenic effect of low-temperature plasma, larvae 
were treated with multiple doses. Our results show that plasma did not exhibit any mutagenic effect in all of the 
tested doses. Next we studied if it could work as an antimutagenic agent. Experiments with plasma along with 
ethyl methanesulphonate (EMS), a known mutagen, suggest that plasma treatment did reduce the negative effect 
of EMS, thus this agens could possess antimutagenic effect. 

 
 
Keywords: Drosophila melanogaster, low-temperature plasma, SMART test, spot, mutagenesis 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Každodenne prichádzame do styku s vysokým počtom rôznych látok. Zďaleka nie 

všetky z nich sa však môžu prejaviť priaznivo alebo neutrálne na našom organizme, kvôli 

čomu vzniká potreba tieto látky skúmať a zistiť, či a do akej miery predstavujú riziko pre 

zdravie človeka. So stále vzrastajúcim množstvom chemikálií boli a dodnes sú vyvíjané nové 

metódy a stratégie  na  odhalenie  ich  potenciálneho  genotoxického  a mutagénneho  účinku 

s použitím rôznych modelových organizmov. 

Plazma predstavuje štvrté skupenstvo hmoty vo vesmíre okrem pevného, kvapalného 

a plynného. Z fyzikálneho hľadiska je to elektricky kvázineutrálne médium neviazaných 

pozitívnych a negatívnych častíc, čo znamená, že celkový náboj častíc, ktoré obsahuje, je 

rovný nule. Na to, aby mohla existovať, musí byť ionizovaná. Pod ionizáciou sa rozumie 

rozklad neutrálnych častíc v látke na ióny, elektróny a neutrálne častice. Ionizácia plazmy 

neprebieha samovoľne, na jej udržanie sú preto zvyčajne potrebné vysoké teploty častíc 

média. Práve na tomto základe sa plazmy delia na termálne a netermálne. Častice termálnych 

plaziem  existujú  pri približne  rovnakej  teplote,  čím  možno  povedať,  že  sú  v termálnej 
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rovnováhe voči sebe. Termálna rovnováha popisuje stav izolovaného systému, kedy 

nedochádza k žiadnym výmenám tepla medzi jeho časťami, takže sa teplota v čase a priestore 

nemení.  Charakteristickým   znakom   netermálnych   plaziem   je   nižšia   teplota   iónov 

a neutrálnych častíc oproti elektrónom, ktoré sú oveľa teplejšie. Z tohto teplotného rozdielu 

vyplýva, že sa častice nenachádzajú v termálnej rovnováhe. Ak je plazma takmer úplne 

ionizovaná, hovorí sa o nej ako o „horúcej“, naopak ak je ionizovaná len malá časť plynných 

molekúl (napríklad  1%),  nesie  prívlastok  „studená“  alebo  „nízkoteplotná“.  Podobne  ako 

u horúcej, aj u nízkoteplotnej plazmy dosahuje teplota elektrónov niekoľko tisíc stupňov, no 

ióny a neutrálne častice v nej majú izbovú teplotu (približne 20°C). 

Nízkoteplotná plazma našla za niečo vyše dvadsať rokov od jej vzniku široké 

uplatnenie. Jedným z prvých odvetví sa stala medicína [1]. Pri pozorovaní účinku na živé 

organizmy bol zistený dekontaminačný, baktericídny a dezinfekčný účinok [2 – 4]. V ústnej 

dutine je použiteľná buď na dezinfekciu [5] alebo na ošetrenie zubných kazov bez potreby 

vŕtania [6]. Výskum prebiehal aj v oblasti indukcie angiogenézy pomocou reaktívnych foriem 

kyslíka [7] a vyvolania zrážania krvi [8]. Medzi ďalšie využitia patria vyvolanie apoptózy na 

určitom mieste  bez  negatívneho  účinku  na  okolie  [9  –  10],  dezinfekcia  obalov,  strojov 

a materiálov [11], degradácia farmaceutík [12] a permeabilizácia bunkových membrán [13]. 

V súčasnosti existuje mnoho metód, ktoré dokážu vyhodnotiť vplyv určitej látky na 

organizmus. Medzi tieto metódy patrí aj tzv. SMART test (z angl. somatic mutation and 

recombination test). V našom skúmaní sme si zvolili práve túto metódu, pretože disponuje 

viacerými výhodami,  napríklad  jednoduchosťou  prevedenia,  nenáročnosťou  na  vybavenie 

a cenovou dostupnosťou. Táto metóda umožňuje detegovať DNA poškodenie rýchlo a lacno 

[14]. Ide o test in vivo, pomocou ktorého sa sledujú genetické zmeny na krídlach (wing spot) 

alebo očiach (eye spot) dospelých jedincov Drosophila melanogaster. Test je založený na 

tom, že počas vývinu sú jedince v larválnom štádiu vystavené potenciálnemu mutagénnemu 

agensu, ktorého prípadný negatívny účinok sa prejaví na mitoticky aktívnych bunkách 

imaginálnych diskov, z ktorých počas metamorfózy drozofily vznikajú nové tkanivá a orgány. 

Keď dôjde k mutácii v niektorej mitoticky aktívnej bunke imaginálneho disku, ďalej sa delí, 

čím vznikne populácia mutantných buniek nesúcich fenotyp pôvodnej zmutovanej bunky. 

Táto populácia buniek vytvára na danom mieste tzv. spot, ktorý je možné na základe fenotypu 

odlíšiť od buniek divého typu. Možno teda povedať, že mutácie, ktoré vzniknú počas vývinu 

jedinca, sa prejavia v podobe prítomnosti spotov. Tieto spoty vykazujú určité parametre, na 

základe ktorých sa dá účinok danej látky kvantifikovať. V závislosti na veľkosti 

pozorovaného spotu vieme približne predpovedať, kedy došlo k mutačnej udalosti. Veľkosť 
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spotu je udávaná v počte buniek, z ktorých je zložený. Ak sa na krídle nachádza veľký spot 

(obsahujúci napríklad viac než 50 buniek), máme dôvod sa domnievať, že mutácia bola 

indukovaná v skorom štádiu vývinu. Naopak, ak je spot zložený len z niekoľkých buniek, 

mutácia vznikla v neskoršom vývinovom štádiu. 

Stanovili sme si za cieľ testovanie potenciálneho genotoxického a antimutagénneho 

účinku nízkoteplotnej plazmy na modelovom organizme Drosophila melanogaster. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité línie Drosophila melanogaster 
 

Použili sme línie B-549  mwh1  a B-2371 flr3/TM3 (Bloomington Drosophila Stock 

Center).  Línia mwh1   sa vyznačuje troma trichómami vyrastajúcimi z jednej bunky krídla 
namiesto jedného trichómu u jedinca divého typu. Ide o recesívnu mutáciu, ktorá je viabilná. 

flr3/TM3 je udržiavaná pomocou balancerového chromozómu TM3, pretože táto mutácia má 

letálny  charakter.  Fenotyp  flr3   predstavujú  kratšie,  kučeravé  alebo  nezvyčajne  zahnuté 
trichómy, pričom ich počet na jednu bunku krídla ostáva oproti divému typu nezmenený. 
SMART test 

Virgínne samičky mwh1  sme skrížili so samčekmi flr3, aj reciproko. Z krížení sme 
 

získali načasované larvy staré 72 ± 2 h, na ktoré sme aplikovali plazmu. Jedince sme 

umiestnili na podložku sterilizovanú s etanolom tak, aby neboli ďaleko od seba, do kruhu 

s priemerom približne 3 cm. Žiarili sme plazmovou pištoľou RPS40 po dobu 5, 10, 20, 30, 45, 

60 a 80 sekúnd v prípade testovania mutagénneho účinku a 20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd v 

prípade  skúmania   antigenotoxicity.   Larvy  sme   potom   opatrne   odlepili   od   podložky 

a presunuli do sklených fľaštičiek s potravou. Takto ovplyvnené jedince sme nechali vyvinúť 

do štádia imága. Dospelé muchy sme usmrtili dietyléterom a preparovacími pinzetami sme im 

odtrhli krídla. Krídla sme umiestnili do kvapky (10 – 20 μl) Faureho roztoku na podložné 

sklíčko. Po zaschnutí Faureho roztoku sme ďalšiu kvapku roztoku dali na krycie sklíčko 

a prikryli ním podložné sklíčko s krídlami tak, aby vzniklo čo najmenej vzduchových bublín. 

Po 24 hodinách sú preparáty pripravené na analyzovanie a spoty sme vyhodnotili pod 

mikroskopom PZ0 pod 240- a 480-násobným zväčšením. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Hodnotili sme tri kategórie spotov: mwh (obr. 1A), flr (obr. 1B) a twin spoty. Twin 

spot vzniká rekombináciou, ktorá sa fenotypovo prejaví tak, že sa v tesnej blízkosti vedľa 

seba ocitnú mwh a flr spot. V experimentoch, v ktorých bol skúmaný potenciálny mutagénny 
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a antimutagénny účinok nízkoteplotnej plazmy, bol ako pozitívna kontrola použitý 12,5 mM 

EMS. Priemerný počet spotov na krídlo a priemernú veľkosť spotu sme vyjadrili graficky 

(obr. 2, 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
 

 
 

Obr. 1. mwh a flr spoty. 
Fenotypový prejav mwh (A) a flr (B) spotov. 

 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie priemerného počtu spotov na krídlo po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou a EMS. 
Graf znázorňuje priemerný počet spotov na jedno hodnotené krídlo v závislosti na koncentrácii EMS a rôznej 

dávke ožiarenia nízkoteplotnou plazmou. Stĺpec 1 – negatívna kontrola, 2 – 6,25 mM EMS, 3 – 12,5 mM EMS, 
4 – 30s plazma, 5–9 20, 30, 45, 60, 80s plazma + 12,5 mM EMS 

 
 

Na obr. 2 je znázornený priemerný počet spotov na jedno krídlo. V stĺpcoch 2 a 3 sú 

počty spotov  po  ovplyvnení  mutagénom  EMS  (etylmetánsulfonát)  v koncentráciách  6,25 

a 12,5 mM. Pri 12,5 mM sme zaznamenali priemerne nižší počet spotov ako pri 6,25 mM 

koncentrácii (obr. 2 stĺpce 2, 3). Stĺpec 4 na obr. 2 poukazuje na fakt, že pri ovplyvnení 

nízkoteplotnou plazmou sa nepodarilo dokázať jej mutagénny účinok, pretože v žiadnej zo 

skúmaných vzoriek (5, 10, 20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd) sme nezachytili výskyt spotov. Stĺpce 

5 – 9 na obr. 2 popisujú stav, kedy boli larvy pred ovplyvnením 12,5 mM EMS ožiarené 

rôznymi dávkami plazmy. 
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Obr. 3. Porovnanie priemernej veľkosti spotov po ovplyvnení nízkoteplotnou plazmou a EMS. 
Graf ilustruje priemernú veľkosť spotov v závislosti na koncentrácii EMS a dĺžke ovplyvnenia nízkoteplotnou 
plazmou. Stĺpec 1 – negatívna kontrola, 2 – 6,25 mM EMS, 3 – 12,5 mM EMS, 4–7 20, 30, 45, 60s plazma + 

12,5 mM EMS 
 
 

Medzi jednotlivými vzorkami sa síce nejaví priama lineárna závislosť, no môžeme 

konštatovať, že oproti ovplyvneniu so samotným EMS sa počet spotov po ovplyvnení EMS a 

zároveň plazmou znížil. Obr. 3 ilustruje priemernú veľkosť mwh a flr spotov. Pri použitej 

koncentrácii 12,5 mM EMS by sme očakávali prítomnosť väčšieho množstva spotov, v tomto 

prípade sme však detegovali menej väčších spotov, čo sa dá vysvetliť pravdepodobným 

fúzovaním viacerých spotov do jedného veľkého spotu (obr. 3, stĺpce 2, 3). Stĺpce 4 – 7 

vyjadrujú priemernú  veľkosť  spotov  po  ovplyvnení  12,5  mM  EMS  a zároveň  plazmou 

v rôznych dávkach (20, 30, 45, 60 a 80 sekúnd). Zvýšenie priemernej veľkosti spotov po 

ovplyvnení plazmou a zároveň EMS oproti ovplyvneniu samotným EMS naznačuje, že by 

mohlo dochádzať k mutagénnemu efektu, avšak domnievame sa, že by to mohlo byť 

spôsobené oneskoreným antimutagénnym účinkom plazmy. Ak by sa totiž jej potenciálny 

pozitívny účinok prejavil s istým časovým odstupom po ovplyvnení, nie je vylúčené, že by 

nestihol napraviť poškodenie, ktoré bolo za ten čas vyvolané mutagénom. 

Z predbežných výsledkov prežívania jedincov usudzujeme, že nízkoteplotná plazma 

nepôsobí toxicky na larvy drozofily, pretože v žiadnej zo skúmaných dávok ožiarenia sa 

nepodarilo preukázať, že by bola ich úmrtnosť spôsobená výlučne samotným ožiarením a nie 

mechanickou manipuláciou s objektmi. Okrem toho sa ukazuje, že plazma neovplyvňuje 

dĺžku života drozofily (nepublikované výsledky). 
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Záver   
Z uskutočnených pokusov vyplýva, že potenciálny mutagénny účinok nízkoteplotnej 

 

plazmy nebol potvrdený. Naopak, počas testovania sa ukázal jej antimutagénny účinok, 

pretože bola schopná znížiť priemerný počet spotov. Pri analýze priemernej veľkosti spotov 

a prežívania jedincov sme nezískali jednoznačné výsledky, čo je dôvodom pre ďalšie bádanie 

v tejto oblasti. 
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Abstract 

Comparative studies of seeds in two parasitic Cuscuta species 
Cuscuta seeds contain an embryo without cotyledons, which is embedded in endosperm, and is covered 

by seed coat. Morphologically, the embryo has a simple shoot apex and a radicle like organ. The endosperm cells 
contain proteins and lipids, and depending on the species, can be totally or partly filled with starch. The seed 
coat (testa) results from the integument of the ovule. A mature testa is generally composed of a cutinized 
epidermal layer, palisade layers, and compressed parenchymatic cells. These characteristics are shared among 
most Cuscuta species with some differences in the organization of testa. Water impermeable seed coat causes 
physical dormancy in the mature dried seeds of Cuscuta, therefore the role of palisade layers has been compared 
in two parasitic Cuscuta species in this work. 

 
 
Keywords: Cuscuta europaea; C. monogyna; dormancy; germination; hilum; seed coat 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rod Cuscuta (kukučina; čeľaď Convolvulaceae) obsahuje okolo 200 výlučne 

holoparazitických druhov rastlín rozdelených do štyroch podrodov [1]. Nami skúmané druhy 

sa líšia systematickým zaradením  –  Cuscuta  europaea  L.  (kukučina  európska)  patrí 

do podrodu Cuscuta, zatiaľ čo C. monogyna Vahl. do podrodu Monogynella [2]. Uvedení 

autori považujú podrod Monogynella za fylogeneticky najstarší. 

Rastliny C. europaea sa  výrazne  líšia  svojou  anatómiou  a životnou  stratégiou 

od druhého nami skúmaného druhu. Parazitujú výhradne na bylinách (napr. Urtica dioica) 

a vyskytujú sa aj v miernom podnebnom pásme na našom území [3]. C. monogyna je veľkým 

poľnohospodárskym škodcom najmä v oblasti blízkeho východu a parazituje na mladých 

rastlinách drevín (napr. Quercus persica), pričom sa do blízkosti týchto hostiteľov dostáva 

najskôr parazitovaním na bylinách v najnižších etážach lesa [4]. Životná stratégia a výskyt 

v odlišných podnebných pásmach vedie tiež k výrazným rozdielom v habite týchto druhov, 

ktorý je zreteľný už na začiatku ontogenetického vývinu v podobe odlišnej stavby semien. 

C. monogyna ich má dorzoventrálne sploštené, C. europaea hranaté až takmer guľovité; 

neskôr môžeme pozorovať rozdiely v hrúbke, dĺžke, sfarbení stoniek dospelých rastlín, a tiež 

v stavbe súkvetí [1]. 
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Cieľom predkladanej práce je porovnať anatómiu semien nami skúmaných druhov 

parazitických rastlín z hľadiska charakteru a lokalizácie zásobných látok a stavby 

jednotlivých vrstiev osemenia (testa). Tieto znaky budeme dávať do súvislosti ich vplyvom 

na rôzne aspekty klíčenia. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pri  vykonaných  experimentoch  sme  pracovali  so  semenami  parazitických  rastlín 
 

C. europaea L. [kukučina európska; zber – Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika (48° 19‘ 
 

s. z. š., 17° 22‘ v. z. d.)] a C. monogyna Vahl. [zber – Krymská autonómna republika, 

Ukrajina – Uzun-Syrt (45° 00‘ s. z. š., 35° 16‘ v. z. d.), Prírodná rezervácia Kara-Dag (44° 55‘ 

s. z. š., 35° 12‘ v. z. d.) a Sudak (44° 50‘ s. z. š., 34° 98‘ v. z. d.)]. 

Prítomnosť a lokalizáciu zásobných látok v zrelých semenách kukučín sme určovali 

na ručne pripravených rezoch. Na dôkaz prítomnosti lipidov sme použili 0,5 % (w / v) roztok 

Sudanu III a škrob sme dokazovali Lugolovým roztokom. 

Na anatomicko-histologické štúdie sme použili semená zaliate do živice Spurr (Serva), 

ktoré sme rezali na mikrotome (Tesla). Rezy (2 – 3 µm hrubé) sme farbili 0,5 % (w / v) 

roztokom toluidínovej modrej. Komparatívne analýzy semien sme hodnotili pomocou 

stereomikroskopu M 165 FC (Leica) a fluorescenčného mikroskopu Axioskop 2 Plus (Zeiss). 

Hrúbku obalov semien (n = 10) v prípade obidvoch nami študovaných druhov sme 

vyhodnotili pomocou softvéru Fiji. Obrazový materiál sme spracovali prostredníctvom Quick 

Photo Micro 3.0, GIMP 2. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Podobne ako pri všetkých ostatných rastlinných druhoch, aj v prípade parazitických 

kukučín sa ich ontogenéza začína klíčením semien. Klíčne rastliny týchto rastlín však dokážu 

prežiť bez hostiteľskej rastliny relatívne krátky čas [5]. Ich rast a vývin je v tejto 

neparazitickej fáze ontogenézy limitovaný nízkym obsahom zásobných látok v semenách [6]. 

Medzidruhové rozdiely v stavbe semien kukučín väčšina autorov spája s rozdielnou energiou 

ich klíčenia [7]. Zrelé semená kukučín obsahujú embryo, ktoré nemá diferencované klíčne 

listy. Táto 2 až 3 krát stočená filamentózna štruktúra (obr. 1 A – B) je obklopená 

endospermom. Morfologicky je na embryu ľahko rozlíšiteľný stonkový vrchol a radikule 

podobný útvar,  ktorý  je  orientovaný  smerom  k hilu  (obr.  1  A a B).  V endosperme  sú, 

v závislosti od druhu, kumulované proteíny a lipidy, môže byť úplne alebo čiastočne 

vyplnený  škrobom  [8  –  9].  Naše  výsledky  potvrdzujú  prítomnosť  škrobu  v bunkách 

473 



endospermu v prípade C. europaea, kým v C. monogyna sme pozitívnu reakciu na škrob 

potvrdili len v bunkách embrya (obr. 1 C – D). Na druhej strane sme nepotvrdili žiadne 

rozdiely pri dôkaze lipidov, ktoré boli deponované v podobe tukových kvapôčok do buniek 

endospermu (obr. 1 E – F). Odlišná depozícia škrobu zrejme súvisí s rozdielnou energiou 

klíčivosti semien, pretože semená C. monogyna po skarifikácii koncentrovanou H2SO4 klíčili 

skôr (už na druhý deň od výsevu). Predpokladáme, že proces biosyntézy škrobu môže byť 

pri C. monogyna v dôsledku adaptácie na podmienky prostredia indukovaný skôr a využíva sa 

ako zdroj energie pri klíčení, čo korešponduje s jeho prítomnosťou v klíčnych rastlinách [10]. 
 
 

 
 

Obr. 1. Anatomická stavba embrya a histochemické analýzy semien C. europaea (A, C, E) a C. monogyna 
(B, D, F). A – B rez zrelým semenom; C – D dôkaz škrobu Lugolovým roztokom; E – F dôkaz lipidov roztokom 

Sudanu III. Šípka – hilárna oblasť semena; EN – endosperm; v kruhu – tukové kvapôčky v bunkách 
endospermu; E – embryo; AR – apikálna časť radikule podobnej štruktúry embrya; AS – apikálna časť stonky 

embrya. Mierka: A, B, D – 1 000 µm, C, D, E – 500 µm. 
 
 

Obaly zrelých semien kukučín  sú  tvorené  vrstvou  epidermálnych  buniek,  ktoré 

do vonkajších bunkových stien deponujú látky lipidického charakteru [7 – 8]. Testu ďalej 

tvoria výrazne predĺžené palisádové sklerenchymatické bunky (obr. 2 A, C, D, F), pod nimi sa 

nachádza vrstva stlačených parenchymatických buniek (obr. 2 C, F). Pri C. europaea sme 

pozorovali dve vrstvy palisádového sklerenchýmu (obr. 2 A, C), medzi ktorými sa nachádza 
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tzv. linea lucida [11]. C. monogyna obsahuje iba  jednu  vrstvu  predĺžených  buniek 

(obr. 2 D, F). a medzi skúmanými druhmi sme  pozorovali  určité  rozdiely  v jej  hrúbke 

(C. europaea - 40 – 50 µm; C. monogyna - 55 – 65 µm; obr. 2 C, F). Ide o významnú súčasť 

štruktúry osemenia, ktorá je zodpovedná za jeho nepriepustnosť pre vodu [12]. 
 
 

 
 

Obr. 2. Rozdiely v morfológii a štruktúre semien C. europaea (A – C) C. monogyna (D – F). A, D pozdĺžny 
rez zrelým semenom; B, E detail na stavbu osemenia v oblasti hila; C, F detail na stavbu osemenia v ostatných 

častiach semena. EN – endosperm; EM – embryo; EP – epiderma obalov semena; PS – palisádový sklerenchým; 
X – prvá vrstva sklerenychýmu; 2PS – druhá vrstva palisádového sklerenchýmu; SPB – stlačené  

parenchymatické bunky; SK – sklereidy; medzi hviezdičkami – oblasť hila; čierna šípka – linea lucida; žltá 
šípka – hrúbka palisádovej vrstvy buniek; červená šípka – celková hrúbka osemenia. Mierka: A, E – 200 µm,   

B, F – 100 µm, C – 50 µm, D – 500 µm. 
 
 

Evidentné  rozdiely   v štruktúre   obalov   semien   sme   pozorovali   v oblasti   hila 

v porovnaní so zvyškom osemenia, pričom výraznejšie boli v semenách  C.  monogyna 

(obr. 2 E). Vonkajšia vrstva epidermálnych buniek je v tejto oblasti pri obidvoch druhoch 

viditeľne tenšia, pozorovali  sme  tiež  prítomnosť  sklereid  (osteosklereidy;  obr.  2  B,  E). 

V prípade C. monogyna sme v tejto oblasti pozorovali dve vrstvy sklerenchymatických buniek 

(na rozdiel od jednej vrstvy vo zvyšných častiach obalov semena). C. europaea obsahovala 

v tejto oblasti výrazne stlačené bunky, ktorých jednotlivé typy sa nedali jednoznačne odlíšiť 

(obr.  2  B).  Preto  predpokladáme,  že  sa  tu  nachádzajú  sklerenchymatické  bunky,  ako  aj 
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sklereidy. Oblasť hila je esenciálna pre príjem vody pri klíčení semien, a porušenie testy 

potom umožňuje ľahšiu penetráciu redikule podobnej štruktúry [7]. 

Štruktúrne charaktertistiky osemenia sa môžu podieľať na miere energie klíčivosti 

semien parazitických  rastlín  v prírode,  kým  veľkosť  semien  a množstvo  zásobných  látok 

v endosperme nemusí mať rozhodujúci vplyv na stratégiu prežitia ich klíčnych rastlín [13]. 

Jedným z najdôležitejších faktorov spôsobujúcich rozdielnu energiu a efektivitu klíčenia 

medzi nami študovanými druhmi môže byť rozdielny typ dormancie. C. monogyna sa 

vyznačuje fyzikálnou dormanciou, zatiaľ čo pri C. europaea bola potvrdená aj fyziologická 

dormancia a preto jej semená efektívne klíčia po dlhšom období stratifikácie chladom, pričom 

ešte stále nie objasnené sezónne riadenie tohto procesu v prírodných podmienkach [1]. 
 
 

Záver   
Porovnaním zloženia a lokalizácie zásobných látok v semenách parazitických kukučín 

 

môžeme vysloviť predpoklad, že prítomnosť škrobu v embryu C. monogyna môže indukovať 

zvýšenú energiu klíčivosti v porovnaní s C. europaea. Môže ísť o mobilizované zásoby, ktoré 

vďaka svojej lokalizácii priamo v semene napomáhajú k rýchlejšiemu predlžovaniu klíčiacej 

rastliny, ktorá parazituje na drevinách. 

Rozdielne   zloženie   osemenia   kukučín   poukazuje   na   adaptáciu   na   podmienky 
 

prostredia, kedy sme aj v laboratórnych podmienkach pozorovali vyššiu klíčivosť v prípade 
 

C. monogyna, ktorá v obaloch semien obsahuje iba jednu vrstvu sklerenchymatických buniek. 

Charakteristické je aj zloženie osemenia v hilárnej oblasti spolu s rozdielnymi typmi 

dormancie skúmaných druhov, pričom C. europaea je viac prispôsobená na prežitie zimných 

období mierneho podnebného pásma. 
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Abstract 

 

Analysis of dactyloscopic minutiae in thenar part of male individuals in Slovak population 
Minutiae are major features of a fingerprint, used for comparing two different prints. They represent 

very minor changes and irregularities of the fingerprint ridgers. They allow us to identify a person according to 
their palmprints. These irregularities are so-called minutiae and they make fingerprints and palmprints unique 
and original. This work contains a study of 80 palmprints of 40 male individuals from Slovak population. We 
have observed 13 types of minutiae which are most commonly used for identification. The aim of this study was 
to determinate the total number of all minutiae, frequency of every minutiae type in both hands and to identify 
the bilateral differences. Total number of minutiae is 14 942. The most common reached minutia is ridge ending 
(45.82%). Return was the least common minutia (0.05%). The significant bilateral differences in minutiae 
weren't found. 

 
 
Keywords: dactyloscopy; minutiae; individual identification; palm prints 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Odtlačky prstov a dlaní predstavujú daktyloskopické stopy, ktoré vznikajú 

bezprostredným dotykom papilárneho terénu prstov, dlaní a stupají jedinca s určitým 

povrchom predmetu, schopným zachytiť obraz papilárnych línií. Odtlačok vzniká 

prostredníctvom kožného mazu, ktorý sa hromadí medzi drobnými ryhami na bruškách prstov 

a dlaniach. Kožný maz sa následne mieša na povrchu epidermis s vylučovaným potom a spolu 

vytvárajú tenký film [1 – 2]. 

Papilárne línie tvoria na povrchu dlaní súvislé vyvýšené časti pokožky, ktoré vytvárajú 

daktyloskopické obrazce. Tie sa vyznačujú svojou neopakovateľnosťou, neodstrániteľnosťou, 

ako aj nemennosťou počas života. Pretože odtlačky dlaní každého človeka sú jedinečné, 

tvoria základ pre daktyloskopickú identifikáciu osôb. Daktyloskopické porovnanie sa využíva 

v prípade vstupných  zariadení  do  objektov  (pracoviská,  výrobné  haly),  pri  evidencii 

a hodnotení dochádzky alebo doby strávenej v chránenom priestore. Toto porovnanie sa tiež 

využíva pri ochrane drahých zariadení (luxusné auto), ako aj nebezpečných zariadení (zbraň), 

technológií alebo majetku pred ich neoprávneným použitím alebo zneužitím [3 – 6]. 

Analýza detailov odtlačku sa uskutočňuje na troch úrovniach. Medzi detaily prvej 

úrovne patrí určenie typu vzoru a vyhodnotenie priebehu línií. Medzi detaily druhej úrovne 
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patria daktyloskopické minúcie. Tie predstavujú nepatrné, drobné zmeny a nepravidelnosti 

v priebehu papilárnych línií. Detaily tretej úrovne zahŕňajú vlastnosti jednotlivých líšt, a to ich 

šírku, nepravidelnosti v kontúrach okrajov lišty, vmedzerené línie a potné póry [7]. 

Cieľom tejto štúdie bola analýza jednotlivých typov minúcií v oblasti tenaru/I. 

interdigitálneho priestoru (I. IDP) dlane. Sledovali sme tiež frekvenciu, ako aj bilaterálne 

rozdiely minúcií v sledovanom súbore. Ďalším cieľom bolo vytipovanie vhodných minúcií 

využiteľných na skvalitnenie identifikácie v kriminalistickej praxi. 
 
 

Materiál a metódy 
 

Skúmaný súbor pozostáva z odtlačkov dlaní, ktoré boli odobrané študentmi Katedry 

antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci výučby 

predmetu dermatoglyfika študenti odoberali odtlačky rúk náhodne vybraným mužom, ktorí 

pochádzali zo Slovenska. Odoberanie odtlačkov sa uskutočnilo v rozpätí rokov 2011 – 2014. 

Celkovo sa vyhodnocovalo 80 odtlačkov celých dlaní pravých a ľavých rúk 40 mužov. 

Priemerný vek jedincov sledovaného súboru je 27, 93 rokov s rozpätím veku 18 až 53 rokov 

(Tab. 1). 
 

 
Tab. 1. Vek jedincov sledovaného súboru mužskej populácie 

 
Vek jedincov sledovaného súboru mužskej populácie (roky) 

x SD MIN MAX 

27,93 9,15 18 53 

Legenda: x – aritmetický priemer, SD – smerodajná odchýlka, MIN – minimum, MAX – maximum 
 
 

Pri odoberaní odtlačkov dlaní bola použitá daktyloskopická čerň nanášaná pomocou 

daktyloskopického valčeka. Využitá bola technika valivých odtlačkov, ktorá zachytáva celý 

papilárny terén dlane. Dôležitým kritériom pri výbere vhodných odtlačkov bola maximálna 

jasnosť a kvalita obrazu hodnoteného tenaru a I. IDP. Významným kritériom bola tiež 

viditeľnosť prítomných treťostupňových znakov (potných pórov) na dlaniach, 

prostredníctvom ktorých sa určili minúcie typu fragment (2 – 10 potných pórov), bodka (1 

potný pór), ako aj prekrytie (do 10 potných pórov). Odtlačky dlaní boli naskenované 

skenerom značky EPSON NX230/SX235/TX230 pri rozlíšení 600 dpi. 

Pre zachovanie systematickosti pri vyhodnocovaní odtlačkov bolo potrebné presne 

ohraničiť skúmanú oblasť dlane. Tenar a I. IDP sú topologicky vzájomne veľmi úzko spojené, 

preto sa vždy vyhodnocujú a opisujú spoločne. Od ostatných miest na dlani ich konštantne u 

každého človeka oddeľuje radiálna longitudinálna ryha. Z tohto dôvodu bolo ohraničenie 
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oblasti tenaru a I. IDP vymedzené práve danou líniou. Radiálne bol tenar ohraničený flekčnou 
 

ryhou palca (Obr. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Ohraničenie tenaru/I. IDP (znázornené šipkou) ľavej ruky jedinca radiálnou 
longitudinálnou ryhou a flekčnou ryhou palca 

 
 

Na identifikáciu minúcií bola použitá klasifikácia podľa Gutierrézovej et al. z roku 

2007 [7]. Minúcie boli označené malými písmenami abecedy a – m. Pravé minúcie boli 

zaznačené červenou farbou. Skúmaná oblasť sa vyznačovala pomerne veľkým výskytom 

nepravých minúcií, ktoré predstavujú ukončenie resp. prerušenie papilárnej línie bielou líniou. 

Z tohto dôvodu nepravé minúcie neboli hodnotené. Hodnotené neboli tiež prípady, kedy 

nebolo možné  určiť  daný  typ  minúcie  s  úplnou  istotou  (rozmazaná  plocha,  poškodenie 

a pod.). Vyhodnocovanie odtlačkov prebehlo v programe Adobe Photoshop CS6 verzia 1.0. 

Pri štatistickom spracovaní materiálu bol využitý program Microsoft Office Excel 2010, kde 

boli do tabuliek zaznamenané dosiahnuté informácie. Štatistické spracovanie bilaterálnych 

rozdielov sa uskutočnilo prostredníctvom Fisherovho exaktného testu v štatistickom programe 

IBM SPSS verzia 20.0. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V tab. 2 je uvedený celkový počet, frekvencia a priemerné hodnoty jednotlivých typov 

minúcií v mužskej populácii. V skúmanom súbore nadobudla na ľavej ruke najvyššiu 

početnosť minúcia ukončenie s celkovým počtom 3415, čo predstavuje 45,74 %, pričom 

priemerný počet dosiahol 85,38 minúcie na jednu ruku. V sledovanom súbore je na ľavej ruke 

najmenej zastúpená minúcia otočenie s celkovým počtom 5, čo predstavuje 0,07 %, kde 

priemerný počet nadobudol hodnotu 0,13. Na pravej ruke je najviac zastúpená minúcia 

ukončenie s frekvenciou 45,94 % a s priemerným počtom 85,78 minúcie na jednu ruku. 

Celkový počet danej minúcie v sledovanom súbore je 3431. Najzriedkavejšiu minúciu na 
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pravej ruke  v celom  súbore  predstavuje  minúcia  otočenie  s celkovým  počtom  4,  čo 

v percentuálnom zastúpení predstavuje hodnota 0,05 %. Priemerný počet dosiahol hodnotu 

0,10 minúcie na jednu ruku. Tab. 2 zobrazuje tiež celkový počet, frekvenciu a priemerný 

počet jednotlivých typov minúcií v mužskej populácii na oboch rukách spolu. V sledovanom 

súbore dosiahla najvyššie zastúpenie minúcia ukončenie. Celkový počet dosiahol 6846 

minúcií (45,82 %), pričom priemerný počet predstavuje 85,58 minúcie na jednu ruku. 

Najzriedkavejšia bola minúcia otočenie, ktorá sa nachádzala v danom súbore osemkrát, s 

frekvenciou 0,05 %. Na jednu ruku pripadá v priemere 0,10 minúcie. Kondeková et al. (2016) 

uskutočnila výskum, v ktorom sa zaoberala analýzou daktyloskopických minúcií v oblasti 

hypotenaru dlane mužskej populácie[8]. Minúcie v oblasti hypotenaru dosahovali odlišné 

frekvencie v porovnaní s minúciami na tenare/I. IDP, ktorými sa zaoberala moja štúdia. V 

oboch oblastiach dlane dosiahla najvyššiu početnosť minúcia ukončenie, ktorá v oblasti 

hypotenaru nadobudla frekvenciu 54,62 % a v oblasti tenaru/I. IDP 45,82 %. Druhou 

najpočetnejšou minúciou bola v oboch oblastiach dlane minúcia vidlica, ktorej percentuálne 

zastúpenie v oblasti hypotenaru predstavuje 20,86 % a v oblasti tenaru/I. IDP 21,89 %. 

Treťou najčastejšou minúciou v oblasti hypotenaru bola minúcia fragment s frekvenciou 5,53 

% a v oblasti tenaru/I. IDP 12,03 %. Štvrtou najčastejšou bola v oboch priestoroch minúcia 
 

prekrytie, ktorá v oblasti hypotenaru dosiahla frekvenciu 5,01 % a v oblasti tenaru/I. IDP 5,37 
 

%. Ďalej dosiahlo poradie minúcií ohľadom výskytu odlišné hodnoty. Piatou najpočetnejšou 

minúciou v oblasti hypotenaru bola minúcia zlom s frekvenciou 4,65 %, zatiaľ čo v oblasti 

tenaru/I. IDP 4,05%. Nasleduje minúcia bodka v oblasti hypotenaru s frekvenciou výskytu 

4,63 % a v oblasti tenaru/I. IDP 2,96 %. Ďalej je to minúcia crossbar s frekvenciou výskytu v 

oblasti hypotenaru 2,53 %, v oblasti tenaru/I. IDP 3,92 % a minúcia očko s frekvenciou 

výskytu v oblasti hypotenaru 0,78 %, zatiaľ čo frekvencia v oblasti tenaru/I. IDP je 0,61 %. 

Minúcia mostík dosiahla frekvenciu výskytu v oblasti hypotenaru 0,49 % a v oblasti tenaru/I. 

IDP 0,62 %. Minúcia skríženie nadobudla frekvenciu výskytu 0,44 % a v oblasti tenaru/I. IDP 

0,43 %. Tretím najmenej zastúpeným typom minúcie bola minúcia dock v oblasti hypotenaru 

s frekvenciou 0,32 % a v oblasti tenaru/I. IDP 0,61 %. Druhou najmenej zastúpenou minúciou 

v oblasti hypotenaru bola minúcia otočenie s frekvenciou 0,09 %, kým v oblasti tenaru/I. IDP 

dosiahla frekvenciu 0,05 %. Na rozdiel od našich zistení bola v práci Kondekovej et al. [8] 

najmenej zastúpená minúcia trojitá vidlica s frekvenciou výskytu 0,05 % a v oblasti tenaru/I. 

IDP 0,19 %. Význam pre kriminalistickú prax pre identifikačné účely zohrávajú najmenej sa 

vyskytujúce minúcie. Na základe našich štúdií, a tiež štúdie Kondekovej et al. [8] môžeme 

tvrdiť, že minúcia ukončenie, vidlica, fragment a prekrytie dosiahli najmenšiu identifikačnú 
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hodnotu. Naopak minúcia otočenie, trojitá vidlica, skríženie a dock sa vyznačujú najväčšou 

identifikačnou hodnotou, a sú preto vhodným typom pre skvalitnenie osobnej identifikácie. 

V tab. 3 sú uvedené výsledky štatistickej analýzy bilaterálnych rozdielov vo výskyte 

minúcií v mužskej populácii. Pri vzájomnom porovnávaní jednotlivých typov minúcií nebol 

zaznamenaný žiadny štatisticky signifikantný rozdiel. To znamená, že frekvencie výskytu 

minúcií sú na oboch mužských rukách veľmi podobné. Tieto výsledky sa v značnej miere 

zhodujú s výsledkami štúdie Kondekovej et al. (2016 [8]). V jej štúdii neboli u mužov zistené 

žiadne štatisticky významné bilaterálne rozdiely. 

 
Tab. 2. Celkový počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií 

na pravej a ľavej ruke v mužskej populácii 
 

Ľavá 
ruka 

a b c d e f g h i j k l m 

N 3415 1626 905 215 302 184 393 273 51 38 13 46 5 
f (%) 45,74 21,78 12,12 2,88 4,05 2,46 5,26 3,66 0,68 0,51 0,17 0,62 0,07 

Priemer 85,38 40,65 22,63 5,38 7,55 4,60 9,83 6,83 1,28 0,95 0,33 1,15 0,13 
Pravá 
ruka 

a b c d e f g h i j k l m 

N 3431 1645 892 227 273 155 402 313 41 26 15 45 4 
f (%) 45,94 22,02 11,94 3,04 3,66 2,08 5,38 4,19 0,55 0,35 0,20 0,60 0,05 

Priemer 85,78 41,13 22,30 5,68 6,83 3,88 10,05 7,83 1,03 0,65 0,38 1,13 0,10 
Muži 
spolu 

a b c d e f g h i j k l m 

N 6846 3271 1797 442 575 339 803 586 92 64 28 91 9 
f (%) 45,82 21,89 12,03 2,96 3,85 2,27 5,37 3,92 0,62 0,43 0,19 0,61 0,05 

Priemer 85,58 40,89 22,46 5,53 7,19 4,24 10,04 7,33 1,15 0,80 0,35 1,14 0,10 
Legenda: N – celkový počet, f (%) – frekvencia v percentách, a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – 
bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – crossbar (priečka), i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – 
dok, m – otočenie 

 
 

Tab. 3. Bilaterálne rozdiely vo výskyte jednotlivých typov minúcií v mužskej populácii stanovené 
Fisherovým exaktným testom 

 
 Muži: Bilaterálne rozdiely 

Minúcia p-hodnota 
a-a 1,0000 
b-b 1,0000 
c-c 1,0000 
d-d 1,0000 
e-e 1,0000 
f-f 1,0000 
g-g 1,0000 
h-h 1,0000 
i-i 0,2507 
j-j 0,8117 
k-k 1,0000 
l-l 0,8252 

m-m 1,0000 
Legenda: * – p < 0,05 (hladina významnosti), a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – 
očko, g – prekrytie, h – crossbar (priečka), i – mostík, j – skríženie, k – trojitá vidlica, l – dok, m – otočenie 
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Záver 
 
 
Na základe frekvencií výskytu jednotlivých typov minúcií je možné určiť konkrétne 

 

typy vhodné na identifikačné účely. Podľa početnosti ich výskytu je možné priradiť rôznym 

typom minúcií rôznu váhu a dôležitosť. Zo zistených výsledkov je možné tvrdiť, že čím sa 

niektorá minúcia vyskytuje zriedkavejšie, tým je charakteristickejšia, vzácnejšia a má vyššiu 

výpovednú hodnotu. Kriminalistická daktyloskopia by sa mala pri osobnej identifikácii na 

základe odtlačkov v oblasti tenaru/I. IDP dlane sústrediť najmä na tie minúcie, ktoré majú v 

danej oblasti nízke zastúpenie a zároveň tiež na minúcie, ktoré sa nenachádzajú vo vzájomnej 

korelácii. Na základe výsledkov našej štúdie majú najväčšiu identifikačnú hodnotu minúcia 

otočenie (0,05 %), trojitá vidlica (0,19 %) a skríženie (0,43 %). Odtlačky papilárneho terénu 

dlaní patria medzi daktyloskopické stopy, ktoré sa veľmi často vyskytujú na mieste 

kriminalisticky relevantnej udalosti. Doposiaľ sa analýze daktyloskopických minúcií na 

odtlačkoch dlaní nevenovala dostatočná pozornosť. Moja práca je pilotnou štúdiou, mohla by 

mať však určitý význam a prínos pre kriminalistické účely, a to najmä na uľahčenie osobnej 

identifikácie pri zaistení odtlačkov dlaní z miesta spáchaného trestného činu. 
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Abstract 

 

Anatomical and morphological changes of sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) roots treated with 
antimony (Sb) 

Plants growing in soil and water substrates are endangered by the pollution caused by many 
contaminants, including metalloid antimony (Sb). The aim of this study was to find out the influence of Sb 
on the growth, morphology, lignification and suberization of Sorghum bicolor roots (cv. Gadambalia) and the Sb 
uptake in different plant organs. We cultivated seedlings for 15 days in hydroponics supplemented with different 
concentrations of SbIII (Sb 0; 5; and 20 mg l-1). The negative effects of SbIII on plants were mostly visible only 
at higher used SbIII dose. Antimony reduced the growth of primary seminal roots and root system ramification, 
as well as reduced the size of intercellular spaces in primary cortex. Roots accumulated larger portion of SbIII 

when compared to shoots. The root-shoot SbIII translocation was very low and increased in higher SbIII treatment. 
 
 
Keywords: accumulation; antimony (Sb); lignification; sorghum; suberization; toxicity 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Polokov antimón  patrí  medzi  toxické  látky  a  v prírode  sa  prirodzene  vyskytuje 

v koncentráciách 0,15 až 2 mg kg-1 horniny, < 1 mg l-1 vody a 0,3 až 8,6 mg kg-1 pôdy [1]. 

Do životného prostredia sa vo zvýšenej miere dostáva najmä priemyselnou a baníckou 

činnosťou. V súčasnosti sa využíva v automobilovom, elektrotechnickom, chemickom a 

zbrojárskom priemysle, dokonca je súčasťou liečiv parazitických ochorení [2 – 6]. Rastliny 

dokážu prijímať Sb vo zvýšenej miere napriek tomu, že je pre ne neesenciálnym prvkom. 

Vyskytuje  sa  v  oxidačných  formách  SbIII  a SbV.  Ako  pre rastliny,  tak  i pre  živočíchy je 

toxickejšia forma SbIII. Pasívny príjem SbIII koreňmi rastlín prebieha cez akvaporíny. Aktívny 
 

príjem SbIII a príjem a transport SbV v rastlinách nie je zatiaľ objasnený [7, 8]. Niektoré druhy 

rastlín ako napr. rebríček žltý (Achillea ageratum L.), ditrichia lepkavá (Dittrichia viscosa 

(L.) Greuter), skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata L.), silenka obyčajná (Silene vulgaris 

(Moench) Garcke) a rôzne druhy z čeľade papraďovité (Pteridiaceae) sú významnými 

hyperakumulátormi tohto polokovu [7, 9], čo znamená, že v nadzemnej biomase dokážu 

akumulovať Sb minimálne v koncentrácii 1000  mg kg-1  s. h. [10]. Hlavný mechanizmus 

tolerancie SbIII  je schopnosť rastlín izolovať a imobilizovať SbIII  v bunkovej stene alebo 
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cytosole [7]. Príjem a akumulácia SbIII v jedlých častiach rastlín sa stáva potenciálnym 

rizikom pre zdravie zvierat a ľudí [1]. 

Cirok patrí do čeľade lipnicovité (Poaceae). Je to jednoklíčnolistová obilnina s C4 

metabolizmom uhlíka. Vyznačuje sa rýchlym tempom rastu a veľkou produkciou biomasy. Je 

dobre prispôsobivý rôznym klimatickým podmienkam  a  je  nenáročný  na  vodu  a pôdu. 

Vo svojich pletivách je cirok schopný akumulovať viacero toxických prvkov (Pb, As, Ni, Cd, 

Zn). Využíva sa najmä v poľnohospodárskom, potravinárskom a technickom priemysle [7, 

11 – 15]. 

Cieľom práce bolo pozorovať anatomické a morfologické zmeny a mieru akumulácie 

SbIII v koreňovej sústave rastlín ciroku dvojfarebného pestovaného v hydroponickom systéme 

vplyvom rôznych koncentrácií SbIII. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako rastlinný materiál sme používali cirok dvojfarebný (Sorghum bicolor (L.) 

Moench.), kultivar Gadambalia. Zrná rastlín sme po premytí v dH2O sterilizovali v 2,25 % 

chlórnane sodnom cca 20 minút, následne znova dôkladne premyli v dH2O a nechali vyklíčiť 

v termostate 3 dni v tme pri teplote 25 °C. Rastliny sme kultivovali hydroponicky, pričom 

základ substrátu tvoril ½ Hoaglandov živný vodný roztok. Používali sme tri varianty: 1. K – 

živný roztok bez prídavku antimónovej zlúčeniny, 2. Sb 5 – živný roztok s koncentráciou Sb 

5 mg l-1, 3. Sb 20 – živný roztok s koncentráciou Sb 20 mg l-1. Antimón sme pridávali 

vo forme hemihydrátu vínanu antimonylo-draselného. Použitím zriedenej kyseliny 

chlorovodíkovej (HCl) sme upravili pH substrátov na hodnotu 6,2. Rastliny sme pestovali 15 

dní v rastovej komore pri teplote 23 °C/25 °C (noc/deň) počas 8/16 hodinovej fotoperiódy 

(noc/deň), relatívnej vlhkosti vzduchu 60 %, intenzite osvetlenia 100 µmol m-2 s-1. 

Experimentálne rastliny sme po ukončení kultivácie rozdelili na koreňovú 
 

a výhonkovú časť.  Koreňovú  sústavu  sme  opláchli,  opatrne  osušili  filtračným  papierom 

a odmerali dĺžku primárneho seminálneho  koreňa.  Koreňové sústavy rastlín  sme vysušili 

na konštantnú hmotnosť v laboratórnej sušičke pri teplote 60 °C po dobu troch dní. V sušine 

z každého variantu sme vykonali analýzu koncentrácie SbIII v Analytických laboratóriách 

Ústavu laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 

pomocou hmotnostnej spektrometrie indukovanej plazmou (ICP – MS). Zo získaných údajov 

sme na základe vzorcov [16] vypočítali bioakumulačný a translokačný faktor (BAF, TF). 
 

Histochemicky sme detegovali tvorbu lignínu a suberínu. Z jednotlivých primárnych 
 

koreňov zo vzdialenosti 50 % od apexu z každého variantu sme narezali tenké priečne rezy, 
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ktoré sme položili do kvapky dH2O na podložnom skle. Pre detekciu lignínu sme k rezom 

pridali floroglucinol a HCl. Pre detekciu suberínu sme k rezom pridali farbivo Fluorol yellow 

088, ktoré sme nechali pôsobiť 30 – 45 min v tme. Farbivo sme odsali buničinovou vatou 

a rezy sme opatrne premyli dH2O. Pridali sme stabilizačné činidlo chlorid železitý (FeCl3) 

v 50 % glycerole. Tvorbu lignínu  sme  pozorovali  vo  svetlom  poli  a tvorbu  suberínu 

vo fluorescencii mikroskopu Axioskop 2 plus filter č. 2 (filtrová sada 16, pri excitačnom filtri 

BP 485/20, chromatickom deliči lúča). 

FT 510 a emisnom filtri LP 515). Súčasne sme vo vzorkách sledovali aj anatomické 

zmeny v primárnej kôre koreňov. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Štatisticky významné rozdiely v dĺžke primárneho seminálneho koreňa sme pozorovali 

len medzi variantmi Sb 20 v porovnaní s K a Sb 5. Primárny seminálny koreň v Sb 20 bol 

takmer o 30 % kratší v porovnaní s K a Sb 5 (obr. 1). Rovnako koreňová sústava bola 

najmenej rozkonárená vo variante Sb 20 (obr. 2). Negatívne účinky SbIII na rast koreňovej 

sústavy pozorovali aj v iných druhoch rastlín ako napr. v kukurici siatej (Zea mays  L.), 

pšenici  letnej  (Triticum  aestivum  L.),  ryži  siatej  (Oryza  sativa  L.),  slnečnici  ročnej 

(Helianthus annuus L.) či v kapuste čínskej (Brassica chinensis L.) [14, 15, 17, 18]. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Dĺžka primárneho seminálneho koreňa. 
K – kontrola, Sb 5, Sb 20 – ½ Hoaglandov živný 
roztok s koncentráciou Sb 5 mg l-1

 a 20 mg l-1. Obr. 2. Celkový vzhľad experimentálnych 
Výsledky sú uvedené ako priemery ± SD. Rôzne 

písmená predstavujú preukazné rozdiely pri hladine 
preukaznosti p ≤ 0,05. 

rastlín ciroku. 
K – kontrola, Sb 5, Sb 20 – ½ Hoaglandov živný 

roztok s koncentráciou Sb 5 mg l-1 a 20 mg l- 

1Mierka = 10 cm. 
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Translokačný faktor určuje pomer v akom rastliny translokovali SbIII z podzemnej 

časti do nadzemných častí. Z výsledkov koncentrácie SbIII v koreňoch a výhonkoch  sme 
zistili, že TF je pri rastlinách z variantu Sb 20 takmer dvojnásobne vyšší ako Sb 5 (tab. 1). 

Bioakumulačný faktor  určuje  pomer  medzi  koncentráciou  pozorovaného  prvku 
v jednotlivých rastlinných pletivách v porovnaní s koncentráciou prvku v substráte. Viacerí 

autori pozorovali, že rastliny akumulujú SbIII najmä v koreňovej sústave [19, 20]. Aj v našich 

experimentoch  sme  zistili,  že  rastliny  akumulujú  najviac  SbIII   práve  v koreňoch  oboch 

variantov  s prídavkom  SbIII.  Avšak  v rastlinách  vystavených koncentrácii Sb 5 mg l-1   sa 
 

akumulovalo v koreňovej sústave takmer 3x viac SbIII než v koreňovej sústave rastlín Sb 20 

(tab. 2). Pravdepodobne je to spôsobené tvorbou menšej biomasy podzemnej časti rastlín 

Sb 20 v porovnaní s biomasou podzemných častí Sb 5. Zároveň TF poukazoval na to, že 

v rastlinách Sb 20 sa translokuje do nadzemných častí viac SbIII ako v rastlinách Sb 5. Je 

známe, že korene slúžia ako bariéra pre vstup toxických látok do výhonkov [16, 18, 21]. 

Avšak v prípade Sb 20 sa väzbové miesta v koreňoch zrejme už nasýtili antimónom a jeho 

nadbytok sa translokoval do výhonkov vo väčšej miere než pri Sb 5. Aj v prípade rastlín T. 

aestivum  a  O.  sativa  autori  pozorovali,  že  viac  SbIII   akumulujú  v koreňoch  pri  nižšej 

koncentrácii SbIII v substráte ako pri vyšších koncentráciách [18, 19]. 
 
 

Tab. 1. Translokačný faktor (TF) rastlín ciroku. 
Legenda: K – kontrola, Sb 5 a Sb 20 – ½ Hoaglandov živný roztok s koncentráciou Sb 5 mg l-1 a 20 mg l-1. 

 

 
K Sb 5 Sb 20 

TF Sb 0 0,026 0,049 
 
 

Tab. 2. Bioakumulačný faktor (BAF) častí rastlín ciroku. 
K – kontrola, Sb 5 a Sb 20 – ½ Hoaglandov živný roztok s koncentráciou Sb 5 mg l-1 a 20 mg l-1. 

 
K Sb 5 Sb 20 

BAF koreňov 0,185 15,53 12,37 

BAF výhonkov 1,62 655,3 286 
 
 

Pri sledovaní rezov vo svetelnom mikroskope sme nepozorovali rozdiely v tvorbe 

lignínu medzi K a o SbIII obohatených variantoch. Lignín sa deponoval najmä na vnútornej 
strane tangenciálnych buniek endodermy a v bunkových stenách skorého metaxylému. Avšak 

s narastajúcou koncentráciou SbIII v substráte dochádzalo k znižovaniu veľkosti 
medzibunkových  priestorov  v primárnej  kôre  primárneho  seminálneho  koreňa.  Bunky 
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primárnej kôry v koreni rastlín Sb 20 tesne priliehali k sebe a vytvárali kompaktné pletivo 

takmer bez medzibunkových priestorov v porovnaní s variantmi K resp. Sb 5 (obr. 3A). 

Zároveň sme pozorovali aj hnedastú pigmentáciu buniek primárnej kôry rastlín v Sb 20. 

Rovnaký efekt SbIII, kedy dochádza k zmenšovaniu medzibunkových priestorov, pozorovali 

aj v koreňoch rastlín Z. mays a v listoch rastlín H. annuus [15, 21]. Pri sledovaní suberínu 

vo fluorescencii sme nezaznamenali jeho zvýšenú depozíciu v mezoderme rastlín. Rovnako 

ako lignín aj suberín sa deponoval na vnútorných stenách tangenciálnych buniek endodermy 

a v bunkových stenách skorého metaxylému. Zvýšenú fluorescenciu vykazovali len bunky 

primárnej kôry rastlín v Sb 20, pravdepodobne kvôli prítomnosti pigmentácie pozorovanej 

aj vo svetlom poli (obr. 3B). Napriek tomu, že vplyvom toxických prvkov je známa zvýšená 

tvorba lignínu a suberínu v koreňoch rôznych druhov rastlín [16, 22], my sme v našich 

experimentoch rozdiely po vplyve SbIII nepozorovali. 
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Obr. 3. Lignifikácia (A) a suberinizácia (B) v koreňoch rastlín ciroku. 
K – kontrola, Sb 5 a Sb 20 – ½ Hoaglandov živný roztok s koncentráciou Sb 5 mg l-1 a 20 mg l-1. AR = 

aerenchým, EN = endoderma, NMX = neskorý metaxylém, PK = primárna kôra, SMX = skorý metaxylém, 
šípka (→) = sekundárna/terciárna lignifikovaná vnútorná tangenciálna stena endodermy. Mierka = 50 µm. 

 
 

Záver   
Antimón  je  pre  koreňovú  sústavu  ciroku  dvojfarebného  (Sorghum  bicolor  (L.) 

 

Moench) toxický najmä vo vyšších koncentráciách. Redukuje rast primárneho seminálneho 

koreňa, zmenšuje  rozkonárenie  koreňovej  sústavy  a veľkosť  medzibunkových  priestorov 

v primárnej kôre koreňa. Antimón sa akumuluje vo vyšších koncentráciách práve v koreňovej 

sústave, pričom jeho translokácia do výhonkov je veľmi nízka a zvyšuje sa s narastajúcou 

koncentráciou SbIII v substráte. 
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Abstract 

 

Study of the production of growth factors associated with herpesviruses in various cell cultures 
Human herpes simplex viruses type 1 and 2 (HSV-1, HSV-2) and murine gammaherpesvirus (MHV-68) 

were studied in various cell cultures for replication and production of herpes virus-associated growth factors 
(HVGFs). As a rule, there was a corelation between the ability to produce HVGFs and the susceptibility of cells 
to the corresponding virus. Viruses reached high titres in susceptible cells without production of HVGFs, and 
vice versa, the supression of virus replication in non-susceptible cells were associated with their production.This 
ability of HSV-1 strains was associated with their syn character, syncytial (syn) strains as different from non- 
syncytial (syn+) strains failed to produce HVGFs. The cells of human origin have been found in this respect an 
exception, because they produced both HVGFs and yielded infectious virus. HVGFs produced in unsusceptible 
non-transformed cells changed them into transformed cells, whereas the phenotype of unsusceptible transformed 
cells was changed towards the normal ones. 

 
 
Keywords: virus-associated growth factors (HVGFs); non-susceptible cells; cell transformation. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Prítomnosť rastových faktorov asociovaných s herpetickými vírusmi (HVGFs) bola 

dokázaná v niektorých bunkových líniach transformovanými vírusmi alebo v bunkách 

infikovaných vírusom kultivovaných v nepermisívnych podmienkach. Tieto faktory majú 

schopnosť navodzovať v netransformovaných bunkách vznik transformovaného fenotypu, 

kým fenotyp transformovaných buniek menia na normálny [1-3]. Obe tieto aktivity je možné 

neutralizovať antisérom proti príslušnému vírusu alebo niektorými monoklonálnymi 

protilátkami namierenými voči vírusovému glykoproteínu B (gB) [3, 4]. Cieľom predkladanej 

práce je zistiť vzťah medzi schopnosťou replikácie vírusu a jeho schopnosti produkovať 

HVGFs. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vírus a bunkové kultúry. Využívali sme vírusy: HSV-1 nesyncyciálne kmene K-17 a 

Kupka a syncyciálny kmeň ANGpath, HSV-2 a MHV-68, ktorými sme infikovali rôzne 

bunkové kultúry: BHK-21 (obličkové bunky sýrskeho škrečka); MRC-5 (ľudské pľúcne 

embryonálne  bunky);  NIH-3T3  (myšie  embryonálne  fibroblasty);  PS  (prasačia  obličková 
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stabilizovaná bunková línia); Hepa-2 (myšia hepatocytárna bunková línia) a HaCaT: 

(imortalizované ľudské keratinocyty). Bunkové línie boli kultivované v médiu DMEM so 7 % 

FBS, 1 % L-glutamínom a 1 % PSA pri 37°C a 5 % atmosfére CO2. 

Plaková  titrácia.  Jednotlivé  vírusy  sme  desiatkovo  nariedili  (10-1-10-6)  a  plakovo 
 

otitrovali za pomoci metylcelulózy na 24-jamkovej platničke s bunkami BHK-21 (200 000 

buniek na 1ml média). Vypočítali sme vírusové titre v PFU/ml, ktoré sme porovnávali s 

hodnotami produkcie rastových faktorov. 

Titrácia HVGFs. Prítomnosť HVGFs v médiu sme dokázali testovaním ich aktivity na 

bunkových líniách MRC-5, NIH-3T3 a Hepa-2. Vzorky média obsahujúce HVGFs sme 

nariedili desiatkovým riedením a následne sledovali zmenu ich morfológie. 

Fixácia a farbenie buniek. Bunky na miskách sme fixovali najprv 50 % metanolom s 

PBS 10 min. a následne koncentrovaným metanolom taktiež po dobu 10 min. Takto 

zafixované bunky boli zafarbené metódou Giemsa-Romanowski. 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR). Za účelom dokázania prítomnosti vírusovej 

DNA v bunkách PS infikovanými MHV-68 a v bunkách Hepa-2 infikovanými HSV-1 

kmeňom Kupka sme použili metódu nested PCR.. 

Imunofluorescencia.  V  transformovaných  bunkách  PS  sme  dokazovali  prítomnosť 
 

vírusového antigénu HSV-2. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vo vybraných bunkových líniach BHK-21, MRC-5, NIH-3T3, PS, Hepa-2 a HaCaT 

infikovanými vírusmi MHV-68, HSV-1 nesyncyciálnym kmeňom Kupka a K-17 a 

syncyciálnym kmeňom ANGpath a HSV-2 sme sledovali vznik CPE, replikáciu vírusu v 

danom systéme a stanovovali sme titer vírusu a produkciu HVGFs v daných bunkových 

líniach. 

Na základe našich pozorovaní sme zistili, že v bunkách permisívnych pre vírusovú 

infekciu (t.j. tam kde sa vírus dobre množil, dosahoval vysoké vírusové titre) nedochádza k 

žiadnej produkcii HVGFs. Príkladom sú bunky BHK-21 kde príslušné vírusy dosahovali 

vysoké titre avšak produkcia HVGFs bola nulová. Naopak v bunkách nepermisívnych pre 

vírusovú infekciu, kde mal vírus nízke titre, dochádzalo k nadmernej produkcii HVGFs. 

Príkladom môžu byť bunky PS, kde vírus MHV-68 dosahoval titer menší ako 101  a naopak 

produkcia HVGFs dosahovala hodnotu 1018  (Obr. 1). V prípade nádorových buniek Hepa-2 
 

infikovanými vírusom HSV-1 kmeňom Kupka sa vírus slabo množil, a naopak produkcia 

HVGFS bola vysoká (Obr. 5). Výnimkou sú však ľudské bunkové línie MRC-5 a HaCaT, u 
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ktorých dochádzalo vysokej produkcii HVGFs a aj dané vírusy v nich dosahovali vysoké titre. 
 

Syncyciálny kmeň ANGpath neprodukoval HVGFs v nijakých bunkách. 
 
 
 

Tab. 1. Znázornenie príslušných titrov vírusov a titrov HVGF v daných bunkových líniach 
 
 
Typ 
vírusu 

Typ buniek BHK-21 MRC-5 NIH-3T3 PS Hepa-2 HaCaT 

 CPE + + + - + +  MHV-68 
  titer vírusu* 1,2.107

 3,3.107
 1.105

 <101
 3.106

 5.107
 

 titer rastového faktora - 1018 - 1018 - 1018 

 CPE + + N + +/- N  HSV-1 
 Kupka titer vírusu* 1,2.108

 3.107
 N 1.105

 9,5.104
 N 

 titer rastového faktora - 1016 N 1018 1018 N 
 CPE + N + + + N  HSV-1 
 K-17 titer vírusu* 1,4.108

 N 5,9.105
 6,3.105

 7,2.104
 N 

 titer rastového faktora - N 1018 1016 1018 N 
 CPE + + + + + N  HSV-1 
 ANGpath titer vírusu* 1.108

 8,5.107
 6,1.105

 5,5.105
 8.105

 N 
 titer rastového faktora - - - - - N 
 CPE + N +/- - - +  HSV-2 
  titer vírusu* 2,3.107

 N <102
 4.103

 <101
 6,1.107

 

  titer rastového faktora - N 1018 1018 1018 1016 

Legenda: *= titer vírusu v PFU/ml; N= nerobili sme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Grafické porovnanie titrov daných vírusov a titrov HVGFs v bunkách PS 
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a) b) 
 

Obr. 2. Porovnanie neinfikovaných a infikovaných buniek PS. 
Neinfikované PS bunky slúžiace ako kontrola (a) a PS bunky infikované MHV-68 5. pasáž, bunky sú 

transformované (b) (zväčšenie 100x). 
 
 

Prítomnosť vírusovej DNA v transformovaných bunkách PS sme dokázali pomocou 

metódy nested PCR. Vírusový gén ORF 50 o veľkosti 382bp bol prítomný v bunkách PS 

transformovaných MHV-68 (Obr. 3). 

Vírusový antigén v bunkách PS transformovanými vírusom HSV-2 sme dokázali 

metódou imunofluorescencie (Obr. 4b). 
 

 
 
 
 
 
 
 

382bp  ̶ 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Nested PCR pre gén ORF 50. 
1-3) 2., 3., 4. pasáž buniek PS transformovaných MHV-68 4) čisté bunky PS bez vírusu slúžiace ako negatívna 

kontrola 5) 100-bp Plus ladder (Fermentas) 6/7) pozitívne kontroly (MHV-68 BAC DNA) 8/9) negatívne 
kontroly (voda) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 

Obr. 4. Imunofluorescentný antigén v bunkách PS transformovanými s HSV-2. 
a) neinfikované PS bunky, bunkové jadrá značené DAPI (modrá farba) b) infikované bunky PS vírusom HSV-2, 

viditeľný vírusový antigén (zelená farba) a bunkové jadrá (modrá farba). 
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Obr. 5. Grafické porovnanie titrov daných vírusov a titrov HVGFs v bunkách Hepa-2. 
 
 

Prítomnosť vírusovej DNA v transformovaných bunkách Hepa-2 sme dokázali 

pomocou metódy nested PCR. Vírusový gén gp061 o veľkosti 311bp bol prítomný v 

transformovaných bunkách Hepa-2 (Obr. 7). V týchto bunkách sa avšak v 5. pasáži objavil 

CPE (Obr. 6b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 
 
 

Obr. 6. Porovnanie neinfikovaných a infikovaných buniek Hepa-2. 
Neinfikované Hepa-2 slúžiace ako kontrola (a) a infikované Hepa-2 HSV-1 Kupka 5. pasáž, 

CPE (zväčšenie 100x). 
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311bp ̶ 
 
 
 
 
 

Obr. 7. Nested PCR pre gén gp061 
1.)  pozitívna kontrola HSV-1 kmeň K-17 2.) negatívna kontrola- neinfikované Hepa-2 bunky 3.) 100-bp 

Plus ladder (Fermentas) 4./5.) 1. a 2. pasáž buniek Hepa-2 infikovaných HSV-1 kmeň Kupka 6./7. 
negatívna kontrola 

 
 

Záver   
Produkcia HVGFs v bunkách je spojená s neproduktívnou infekciou. Výnimkou sú 

 

však bunky ľudského pôvodu MRC-5 a HaCaT, u ktorých v rámci produktívnej infekcie 

dochádzalo k produkcii HVGFs. Produkcia HVGFs v bunkách s netransformovaným 

fenotypom vedie k transformácii týchto buniek a naopak ak dochádza k produkcii HVGFs v 

transformovaných bunkách vedie to k zmene ich fenotypu na netransformovaný. 
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Abstract 

 
Herpesviruses have long been studied not only for their pathology and associated diseases, but also 

serve as models for better understanding cellular and immunological processes. Murine gammaherpesvirus 68 
(MHV-68) encodes for a unique immunomodulatory M3 protein, that is capable to bind chemokines of all four 
subfamilies, thus neutralizing chemokine signaling in host. In this study, we aimed to investigate how selected 
mutations affect biological properties of M3 protein. We have introduced four point mutations (mI-mIV) into M3 
gene and prepared four recombinant M3 proteins in E. coli. The specificity and the strength of binding to CCL5 
chemokine of purified recombinant proteins was determined by Western blot analyses and ELISA tests. In 
conclusion, we have identified one amino acid change in M3 protein sequence which strengthen the binding of 
M3 protein to CCL5. Potent proteins with as high ability to bind chemokines as possible may have therapeutic 
applications in chronic inflammatory processes. 

 
 
Keywords: MHV-68; recombinant M3 protein; site-directed mutagenesis; E. coli; CCL5 chemokine 

 
 
 
Introduction 

 

Chemokines are small pro-inflammatory mediators that regulate trafficking and 

effector functions of leukocytes, thus play an important role in host defense against invading 

pathogens. They are key regulators of inflammation and immune surveillance [1]. 

Dysregulation of this chemokine signalization is responsible for many autoimmune diseases. 

After all, chemokines present potential therapeutic targets in autoimmune diseases treatment 

or in anticancer drugs development. Given the central role chemokines play in antiviral 

defense, it is not surprising that many viruses have evolved strategies to modulate chemokine 

function to their benefit. Large DNA viruses, particularly herpesviruses and poxviruses 

encode viral chemokine-binding proteins (vCKBP) that neutralize host chemokine 

signalization [2]. 
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The vCKBP encoded by the Murine herpesvirus 68 (MHV-68), firstly discovered in 

Slovakia [3] is unique protein, designated as M3 protein. M3 protein is an effective 

immunomodulatory protein enable to bind a broad spectrum of chemokines [4]. Many 

autoimmune diseases, including type I diabetes mellitus, rheumatoid arthritis, multiple 

sclerosis or asthma are associated with pathologically increased level of chemokine´s. M3 

protein is therefore very attractive for possible use in novel therapeutic strategies against 

some virus infections and diseases related to dysregulation of chemokine network. 

Recent studies also suggest that M3 protein could prevent the tumor growth and 

metastasis formation by inhibiting angiogenesis and neovascularization [5]. 

To test chemokine binding properties of recombinant M3 proteins, we chose the very 

important human chemokine CCL5, for which any recombinant antagonist would make an 

interesting candidate for gene therapy. We introduced selected point mutations (localized in 

close proximity to chemokine binding domain) into recombinant M3 protein predicted to alter 

specificity and strength of M3-CCL5 interaction. 

New data should enlarge our knowledge about the biology of the MHV-68 M3 protein 

proposed as a potential gene therapy candidate for controlling overactive inflammatory 

responses in a variety of human diseases. 
 
 
Material and Methods 

 

Virus: We used a clone f2.6 of MHV-68 derived from MHV-68 isolate [3] by twice 

plaque purification [6]. 

Cells: Bacterial strain E. coli Rosetta-gami 2 (DE3), were obtained from Novagen. 

The Rosetta-gami 2 (DE3) strain is a derivate of BL21 (DE3) strain, that contains codons 

rarely used in E. coli and also allows the enhanced disulfide bond formation (resulting from 

trxB/gor mutations). 

Site-directed mutagenesis: To introduce four novel point mutations (Fig. 1) into 

MHV-68 M3 protein, previously prepared expression vector (P26-M3his/68) containing M3 

gene [7] was used as a template in mutagenesis protocol according to instructions of 

QuickChange Site-Directed Mutagenesis Kit manufacturer (Stratagene, Agilent 

Technologies). PCR reaction consisted of 20 ng of template, 125 ng of each primer, 1 x 

reaction buffer, 1 µl dNTP mix and 2.5 U Pfu polymerase in a total volume of 50 µl. After 

following amplification (95°C for 30 sec, 16 cycles of 95°C for 30 sec, 55°C for 1 min and 

68°C for 6.5 min), parental methylated plasmids were selectively digested with DpnI and 

mutated plasmids were transformed into E. coli XL1-Blue Supercompetent cells for nick 
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repair. The sequences of mutated plasmids were verified by RFLP (Fig. 2) and both-strand 

sequencing analysis (BITCET). 

Expression and purification of M3 proteins: Mutated plasmids were used to 

transform E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells. Single colonies were picked and inoculated into 

10 ml of LB medium (Invitrogen) containing appropriate antibiotics and grown to make a 

starter culture (at 37°C for 16 hr in a shaking incubator). For a large scale (500 ml) production 

of recombinant protein, cells were onwards cultivated in fresh LB medium at 37°C until OD 

(A600) = 0.6 was achieved. Then, M3 protein over-expression in cells was induced by IPTG 

(isopropyl β-D-1-thiogalactopyranosid) added to a final concentration of 0.5 mmol/l-1. Three 
 

hours later, cells were pelleted, resuspended in lysis solution (50 mmol.l-1 Tris-HCl, 500 

mmol.l-1NaCl, 10% (v/v) glycerol, 10 mmol.l-1 imidazole, pH 8, 1 mg/ml lysozyme, 0.2% 
(w/v) sulphobetaine-14, pH 8.0) and disrupted by sonication on Sonifier® SLPe Digital Cell 
Disruptors (Branson). The supernatant containing soluble fraction of M3 protein was loaded 

onto a cobalt chromatography column (Qiagen) from which the native M3 protein was eluted 

with buffer containing 150 mmol.l-1 imidazole. 

Western blot analysis: Purified M3 proteins were separated on 12.5% SDS-PAGE 

and transferred onto a nitrocellulose membrane (Sigma-Aldrich). Blot was probed with 

primary mouse anti-M3 monoclonal antibody 1/27 (kindly gifted by Dr. Štibrániová) followed 

by incubation with secondary Goat anti-mouse IgG-HRP conjugate antibody (Novagen). 

DAB (3,3´-diaminobenzidine, Santa Cruz Biotechnology) was used as the horseradish 

peroxidase substrate for the membrane color development when a detectable signal for 

specific M3 protein was observed. 

ELISA assay: Chemokine-binding activities of recombinant M3 proteins (2-200 ng) 

were examined by ELISA assay using recombinant human chemokine CCL5 as a standard 

(Human CCL5/RANTES DuoSet ELISA Kit; R&D Systems). For each assay, 50 pg of 

commercial recombinant chemokine was mixed with purified recombinant M3 proteins. The 

mixture was incubated for 1.5 hr at RT with gentle shaking and then applied to the ELISA 

plates following the manufacturer's instructions. Anti-chemokine activity of M3 proteins was 

evaluated expressing % of reduction of absorbance in comparison to M3 protein without 

mutation serving as a control. Data were expressed as the mean ± SEM of two independent 

experiments. 
 
 
Results and discussion 

 

In our earlier studies, we found out that even only a single codon changing mutation 
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discovered in M3 protein sequence of strain MHV-72 (aa D307G, Fig. 1) caused significant 

changes in binding to individual human chemokines [8]. Based on this, we aimed to alter 

chemokine-binding activities of M3 protein introducing several selected candidate single 

point mutations into the sequence of M3 protein (Fig. 1). We supposed that the change of 

some amino acids in the M3 protein sequence to hydrophobic amino acids might have a 

potential to support/suppress binding to some chemokines. 
 
 

 
 

 
Fig. 1. MHV-68 M3 protein sequence and single candidate positions for mutations selected to change 

chemokine binding activity of M3 protein. 
N- and C-terminal domains of M3 protein are separated by the black arrow. Cyane color denotes M3 protein 

interface residues involved in binding of chemokine (CCL2). Four amino acid residues selected to be mutated in 
M3 protein by site-directed mutagenesis are denoted in magenta. The aino-acid residue position in M3 protein 

which differs the strains MHV-68 and MHV-72 is denoted in grey. 
 
 

Based on the structural and functional analyses, we prepared four plasmids carrying 

targeted mutations (mI, mII, mIII, mIV) localized in the proximity to N- or C-terminal ends of 

encoded M3 protein that are involved in the binding of chemokine (Fig. 1). The sequences of 

mutated plasmids prepared were verified by both-strand sequencing analysis. 

All point-mutated recombinant M3 proteins (mI-mIV) as well as wild type (wt) M3 

protein prepared in E. coli Rosetta-gami 2 (DE3) cells were purified by immobilized-metal 

affinity chromatography via the polyhistidine anchor fused with the C-end of the proteins. 

The amount and purity of proteins were determined by SDS-PAGE (Fig. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. SDS-PAGE analysis of purification procedure efficiency of affinity chromatography used to 
prepare recombinant wt M3 protein of MHV-68 (44 kDa) without targeted mutation 

Lanes: 1 - total proteins in the lysate of disrupted cells, 2 - PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo 
Scientific), 3-8 – elution fractions E4-E9. The arrow indicates the 44 kDa recombinant M3 protein. 
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Next, the specificity of all four mutated recombinant M3 proteins was proved by 

Western blot analysis (Fig. 3B). 
 

A B 
 

 
 

Fig. 3. SDS-PAGE (A) and Western blot (B) analysis of purified mI, mII, mIII and mIV protein of 
MHV-68 

A and B: Lanes: 1 - PageRuler Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific), 2-5 – mutated MHV-68 M3 
proteins mI- mIV 

 
 

Then, we tested biological properties of all five purified recombinant M3 proteins 

(wild-type protein and four mutated proteins), namely by ELISA tests we evaluated their 

binding to human CCL5 chemokine, for which any recombinant antagonist would make an 

interesting candidate for gene therapy. We have found that all proteins displayed binding to 

CCL5 chemokine. Our results revealed that: (a) no mutation introduced to M3 protein by site- 

directed mutagenesis caused total loss of binding (b) mutation mI of M3 protein resulted in 

significant increase of binding, (c) mutation mIII caused partial decrease of binding (d) 

mutations mII and mIV had almost no impact (Fig. 4). 

It seems that hydrophobicity, but also the proximity of aa mutation to the chemokine- 

binding site of M3 protein determinates the binding of this protein to at least CCL5 

chemokine. 
 
 

 
 
 

Fig. 4. The binding of mutated recombinant MHV-68 M3 proteins mI, mII, mIII, and mIV compared to 
MHV-68 M3 protein without mutation evaluated by ELISA assay and expressed as an inhibition of 50 pg 

CCL5 chemokine with various amounts of proteins. Data are expressed as the mean ± SEM of two 
independent experiments. 

500 



Summary 
 

We have found that any tested point mutation in M3 protein doesn´t result in the total 

loss of ability to bind CCL5 chemokine. Our results suggest, that the Glu266 and Lys282 

residues are not critically involved in the interaction of M3 protein of MHV-68 with CCL5 

chemokine, since mutations mII and mIV have almost no impact on its binding. On the other 

hand, mutation of Thr272 residue (mIII) significantly reduced the chemokine strengthened the 

binding of M3 protein to CCL5. New data should help to knowledge of the biology of the 

MHV-68 M3 protein proposed as a potential candidate for controlling e.g. overactive 

inflammatory responses to infection. Potent proteins with as high as possible ability to bind 

chemokines may have therapeutic applications in gene therapy of a variety of chronic human 

diseases. 
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Abstract 

 
The effect of phages and phage-derived depolymerases on the biofilm production of Cronobacter spp 
Cronobacter spp are regarded as opportunistic pathogens, and have been implicated in newborn infant 

infections, causing meningitis, necrotizing enterocolitis and bacteraemia or sepsis. They also form biofilms by 
secretion of heteropolysaccharides, which serve as a physical protective barrier from an environmental stresses as 
well as host immune surveillance mechanisms. Powdered infant milk formula has been implicated as the vehicle 
of transmission. Food producers aren´t able to assure food safety, despite of strict hygienic practices during infant 
formula preparation. Bacteriophages and phage-derived proteins can be used as perspective biocontrol agents 
against food contamination by these pathogens. The aim of this study was to determine the ability of 
bacteriophages Dev-CD23, Pet-CM3-4 and phage-derived depolymerase CD23-gp41 to eradicate biofilm formed 
by Cronobacter spp. 

 
 
Keywords: Cronobacter; bacteriophage; depolymerase, biofilm; food safety 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Cronobacter spp. sú gram-negatívne, pohyblivé, fakultatívne anaeróbne nesporulujúce, 

tyčinkovité baktérie, ktoré patria do čeľade Enterobacteriaceae [1]. Sú schopné dlhodobo 

prežívať vysušenie, napríklad v sušenej mliečnej výžive [2]. Sú to oportunistické patogény 

kontaminujúce potraviny, ktoré spôsobujú rôzne infekcie, napríklad nekrotizujúcu 

enterokolitídu, bakterémiu, meningitídu a sepsu, s vysokou mierou úmrtnosti u novorodencov 

[3]. Najnebezpečnejší je ich výskyt v sušenej mliečnej výžive určenej pre deti mladšie ako 

šesť mesiacov. 

Biofilmy sú definované ako agregáty mikroorganizmov obalené v matrixe, ktoré 

adherujú na seba navzájom, alebo na povrch [4]. Sú častým zdrojom kontaminácie, hlavne 

v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach, ktoré spracúvajú potraviny. Ich odolnosť voči 

antimikrobiálnym agensom  je  spôsobená  tým,  že  limitujú  možnosti  prístupu  agensov 

k baktériám, čo môže viesť k pretrvávajúcim infekciám náročným na liečenie [5]. 

Baktérie rodu Cronobacter spp. sú schopné tvoriť biofilm vďaka sekrécii 

heteropolysacharidov  [6].  Kyselina  kolánová  je  exopolysacharid  produkovaný  kmeňmi  z 
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čeľade Enterobacteriaceae [7]. Je slabo viazaná na bunku a môže byť tiež sekretovaná do 

prostredia, kde sa podieľa na tvorbe štruktúry matrix bakteriálneho biofilmu [8]. 

Depolymerázy - enzýmy degradujúce polysacharidy sú proteíny asociované s viriónmi, 

ktoré sú využívané bakteriofágmi na enzymatický rozklad kapsulárnych, alebo štrukturálnych 

polysacharidov svojich hostiteľov. Tiež umožňujú špecifické rozpoznávanie bakteriálnych 

polysacharidov [9]. Ak sú hostiteľské baktérie súčasťou biofilmu, matrix biofilmu môže 

tvoriť pre fága prvú, fyzickú bariéru. Ako riešenie pre tento problém produkujú niektoré fágy 

práve polysacharidové depolymerázy [5]. 

Na zabránenie vytvorenia biofilmu na medicínskych nástrojoch môžu byť použité 

bakteriofágy a od nich odvodené depolymerázy. V priemysle môžu byť aplikované na povrchy 

z nehrdzavejúcej ocele pri úprave potravín, alebo membránové reaktory v čističkách 

odpadových vôd [10]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V práci sme používali bakteriálne kmene C. malonaticus 161007/29, C. sakazakii 

BAA 894, C. dublinensis LMG 23823, C. malonaticus LMG 23826, C. sakazakii 156/09/P, C. 

sakazakii 498/09, C. turicensis NTU 57, S. aureus 775 a bakteriofágy Dev-CD23 a Pet-CM3- 

4 izolované na našom pracovisku v predchádzajúcom období [11]. Použili sme tiež 

transpozónové mutanty kmeňa C. malonaticus 161007/29: 23-CM1 (inzercia v rfb klastri), 1- 

CM4 (inzercia v géne waaL), 9N-CM4 a 9M-CM4 (inzercia v géne puuD), pričom kmeň 9M- 

CM4 je spontánny mutant so zvýšenou tvorbou kyseliny kolánovej. 

Tvorbu biofilmu sme stanovili v 96 jamkovej mikrotitračnej platničke s dnom v tvare 
 

„U“. Do jednotlivých jamiek sme pridali 198 µl média (Luria-Bertani s pridaním 1% a 3% 

glukózy, mliečna výživa, alebo sušené mlieko) a 2 µl bunkovej kultúry. Platničku sme 

inkubovali 24, 48, alebo 72 hodín, stacionárne, pri teplote 37°C, alebo 28°C. Po inkubácii sme 

platničku vyprázdnili následne premyli 3x pomocou PBS. Po odstránení PBS sme biofilm 

fixovali metanolom a farbili kryštálovou violeťou. Platničku sme premyli slabým prúdom 

vody a po odfarbovaní 96% etanolom sme zmerali OD570 na spektrometri Varioskan Flash od 

firmy Thermo Scientific. Stanovili sme hodnotu ODc, ktorá zodpovedá súčtu priemernej 

hodnoty OD570 buniek rastúcich v čistom médiu a trojitej štandardnej odchýlke týchto 

hodnôt. Vzorky, pri ktorých sme namerali hodnoty absorbancie vyššie ako ODc sme označili 

za producentov biofilmu [12]. 
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Proteín CD23-gp41 sme exprimovali 4h v bunkách E. coli BL21(DE3) po indukcii 

0,1mM IPTG a následne bol purifikovaný na kolóne IMAC v systéme FPLC ÄKTA Avant. 

Kolanidázovú aktivitu enzýmu sme stanovili ako schopnosť vytárať číru zónu na 

indikátorovom kmeni, na Petriho miske s tuhým LB médiom obohateným o 1% glukózy [13]. 

Vplyv fágov Dev-CD23, Pet-CM3-4 a fágovej depolymerázy CD23-gp41 na tvorbu 

biofilmu transpozónových mutantov C. malonaticus 161007/29 sme testovali pridaním 

fágových lyzátov s výsledným titrom 108 PFU/ml do jamiek s médiom a bakteriálnou kultúrou 

a následnou stacionárnou inkubáciou 24h pri 37°C. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Testovali sme schopnosť tvorby biofilmu baktérií z rodu Cronobacter spp. v rôznych 

médiách, pri rôznych teplotách a s rôznou dĺžkou inkubácie. V LB médiu sa ani po pridaní 

glukózy biofilm netvoril, avšak v mliečnej výžive a mlieku bola tvorba biofilmu vysoká. Pri 

rôznych dĺžkach inkubácie sme nezaznamenali výrazné rozdiely. Pri teplote 28°C u kmeňov 

C. sakazakii BAA 894, C. sakazakii 156/09/P a C. turicensis NTU57 schopnosť tvoriť biofilm 

poklesla. Optimálne podmienky pre tvorbu biofilmu baktérií z rodu Cronobacter spp. sú v 

rekonštituovanej sušenej mliečnej výžive, počas 24h inkubácie pri 37°C (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Tvorba biofilmu kmeňov rodu Cronobacter v rôznych kultivačných médiách 
Biofilm sa tvoril počas 24h pri 37°C 

 
 

Po expresii a purifikácii sme získali proteín CD23-gp41 s koncentráciou 27,5 µg/µl. 
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Depolymeráza bola schopná vytvárať číre zóny na bunkovej kultúre (Obr. 2), pričom aktivita 

bola lineárne závislá od jej koncentrácie (Obr. 3). 1µg enzýmu je schopný vytvoriť číru zónu 

s priemerom 19,4 mm. 
 
 

 
 

Obr. 2. Stanovenie depolymerázovej aktivity proteínu CD23-gp41 na miske s bunkovou kultúrou 
C. dublinensis LMG23823. 

Aktívny proteín vytvára číru zónu v okolí disku, na ktorý bol aplikovaný. 
Koncentrácia proteínu bola 27,5 µg/µl, použité riedenie: 1 – 1x, 2 – 10x 3 -100x 4 – 1000x 5 – 10000x 6 – 

kontrola – proteín s koncentráciou 10,38 µg/µl, tlmivý roztok bez proteínu bol nanesený v strede misky 
 
 

 
 

Obr. 3. Závislosť aktivity enzýmu CD23-gp41 od koncentrácie 
 
 
 

Pri experimentoch na stanovenie vplyvu bakteriofágov a fágovej depolymerázy sme 

použili kmeň C. malonaticus 161007/29 a transpozónové mutanty 26-CM1, 1-CM4, 9N-CM4 
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a 9M-CM4. Zistili sme, že mutant 9N-CM4 je slabší producent, ostatné mutanty sú silnými 

producentami biofilmu. Baktérie 1-CM4 sú rezistentné voči fágu Dev-CD23, mutanty 9N- 

CM4 sú voči fágu Dev-CD23 slabo citlivé. Voči fágu Pet-CM3-4 sú všetky mutantné kmene 

rezistentné, preto samotný fág Pet-CM3-4 nebráni v tvorbe biofilmu. Kmeň C. malonaticus 

161007/29 je voči tomuto fágu citlivý, čiže prítomnosť fága má antibiofilmový účinok. 

Výsledky experimentov na stanovenie vplyvu bakteriofágov a fágovej depolymerázy na 

tvorbu biofilmu neboli jednoznačné. Predpoklad, že pridanie fágovej depolymerázy (Obr. 4), 

alebo synergický efekt dvoch fágov (Obr. 5) bude mať významný antibiofilmový účinok sa 

nám nepodarilo potvrdiť. 
 
 

 
 

Obr. 4. Synergia fága Pet-CM3-4 a proteínu CD23-gp41 pri regulácii tvorby biofilmu u kmeňa 
C. malonaticus 161007/29 a jeho transpozónových mutantov 

 
 

 
 

Obr. 5. Synergia fágov Pet-CM3-4 a Dev-CD23 pri regulácii tvorby biofilmu u kmeňa C. malonaticus 
161007/29 a jeho transpozónových mutantov 

 

Záver   
Podarilo sa nám stanoviť optimálne podmienky pre tvorbu biofilmu baktérií z rodu 
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Cronobacter spp a dokázať depolymerázovú aktivitu fágového enzýmu CD23-gp41. Avšak 

antibiofilmový účinok proteínu a synergický efekt fágov a proteínu pri odstraňovaní biofilmu 

sa nám nepodarilo potvrdiť. 
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Abstract 

Transfection is a method of molecular biology which introduces a nucleic acid into eukaryotic cells. 
This process can be used for the synthesis of specific proteins. These proteins can be isolated and processed for 
further studies. In the case when we need a permanent source of this protein, we can produce stabilized cell lines. 
Nowadays, we know more methods for transfection but one of the most commonly used are lipid-mediated 
transfection. Optimalization of protocol is the most important step of this procedure. Every cell line requires 
specific conditions for transfection and individual efficiency. The main aim of our work was optimalization of 
these transfection conditions of cell lines NIH/3T3 and VERO by Lipofectamine® 2000. 

 
 
Keywords: transfection; optimalization; lipofectamine; cell culture 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Transfekcia je proces, pri ktorom je introdukovaná cudzia nukleová kyselina do 

eukaryotickej bunky za účelom produkcie rekombinantných organizmov. Najvyužívanejšie 

transfekčné metódy využívajú katiónové lipidy. Tie obsahujú pozitívny náboj, ktorý je 

schopný vytvoriť komplex so záporne nabitou nukleovou kyselinou a následne interagovať so 

záporne nabitou bunkovou stenou [1]. 

Jeden takýto transfekčných reagens je Lipofectamine® 2000 (ďalej len Lipofektamín) 
 

od firmy Thermo Fisher Scientific [2]. Účinnosť a efektivita transfekcie je závislá od správne 

optimalizovaného protokolu na špecifický typ bunkovej kultúry. 

Cieľom našej práce bolo stanovenie transfekčného protokolu s čo najvyššou 

účinnosťou a efektívnosťou pre dve odlišné bunkové kultúry NIH/3T3 (embryonálne 

myšacieho bunky) a VERO (obličkové opičie bunky). Zároveň porovnať transfekovateľnosť 

týchto bunkových línií. Tieto vedomosti nám ďalej budú slúžiť na tvorbu stabilnej bunkovej 

línie, produkujúcej špecifický proteín. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunková  línia   NIH/3T3   –   stabilizovaná   fibroblastová   bunková   línia   získaná 

z embryonálneho tkaniva myší Mus musculus; na transfekciu boli použité bunky, 50 – 70 % 

konfluentné. 
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Bunková línia VERO – stabilizovaná epiteliálna bunková línia získaná z tkaniva 

obličky opice Cercopithecus aethiops; na transfekciu boli použité bunky, 50 – 70 % 

konfluentné. 

Plazmidový  vektor  pcDNATM3.1   s inzertom  génu   pre  EGFP  (enhanced  green 
 

fluorescent protein) – plazmid obsahuje gén pre rezistenciu voči Geneticínu®. Vektor bol 

štiepený pomocou restrikčných endonukleáz EcoRV a NotI a následne vložená sekvencia 

génu pre EGFP. Správnosť inzercie bola dokázaná sekvenovaním plazmidového konštruktu. 

Geneticín® - antibiotikum slúžiace ako selekčné činidlo. Pridávalo sa do kultivačného 

Dulbeccom modifikovaného Eaglovho média (DMEM) v takej koncentrácii, ktorá bola 

toxická pre bunky, ktoré neniesli vektor s génom pre rezistenciu voči tomuto antibiotiku. 

Transfekcia pomocou transfekčného reagensu Lipofectamine® 2000 – pred samotnou 

transfekciou bol plazmidový konštrukt linearizovaný štiepením restrikčnou endonukleázou 

NruI a jeho koncentrácia bola stanovená spektrofotometricky. 

Imunocytochemické farbenie buniek – imunofluorescenčná detekcia EGFP bola 

umožnená použitím primárnej králičej polyklonálnej anti-GFP protilátky a Alexa Fluor 488 

alebo Rodamínom značenej sekundárnej kozej anti-králičej protilátky. Jadrá buniek boli 

farbené pomocou DAPI. Výsledky boli odčítané pozorovaním pod fluorescenčným 

mikroskopom. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Prvé transfekcie, ktoré sme vykonali boli uskutočnené na NIH/3T3 bunkovej línii. 

Pracovali sme so 6 vzorkami, každá v odlišnej jamke na 48-jamkovej platničke. Transfekciu 

sme uskutočnili paralelne v dvoch variantoch, pričom jedna obsahovala 15 000 buniek/jamku 

a druhá 30 000 buniek/jamku. Na transfekciu sme použili rozličné koncentrácie 

Lipofektamínu a odlišné štruktúry plazmidu – linearizovaný/nelinearizovaný. Každú líniu sme 

transfekovali lipofektamínom v objeme 0,75 alebo 1,2 μl, pričom pri množstve 0,75 μl sme 

vyskúšali linearizovaný aj nelinearizovaný plazmid. Pre lepšiu názornosť sú jednotlivé jamky 

znázornené v tabuľke č.1, pričom každé okienko predstavuje samostatnú jamku. Koncentrácia 

DNA bola v každej jamke konštantná 0,3 μg/jamku. 

Po 24  hodinovej  inkubácií  buniek  bolo  pridané  selekčné  antibiotikum  Geneticín 

s koncentráciou 500  µg/ml.  Toto  antibiotikum  usmrtí  bunky,  ktoré  neobsahujú  plazmid 

s génom pre rezistenciu. Pomocou fluorescenčného mikroskopu sme zistili efektivitu 

transfekcie v jednotlivých vzorkách a stanovili sme, že najviac buniek vykazovalo 

fluorescenčný signál  ak  sa použil počet 30 000 buniek na jamku, linaerizovaný plazmid 
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a vyššie množstvo (1,2 µl) Lipofektamínu. Stanovili sme tak najoptimálnejšie podmienky pre 

transfekciu NIH/3T3 buniek, ktoré budeme môcť využívať v ďalších experimentoch 

využívajúcich rovnaký transfekčný systém. 
 
 

Tab. 1. Nastavenie počiatočných parametrov transfekcie NIH/3T3 
Modrou farbou je vyznačená jamka, ktorej nastavenie bolo najúčinnejšie 

 
Počet založených 

buniek/jamku 

 
Vzorky 

 
15 000 bb/jamku 

1,2μl Lipofektamín + 

Linearizovaný plazmid 

0,75 μl Lipofektamín + 

Linearizovaný plazmid 

0,75 μl Lipofektamín + 

Nelinearizovaný plazmid 

 
30 000 bb/jamku 

1,2 μl Lipofektamín + 

Linearizovaný plazmid 

0,75 μl Lipofektamín + 

Linearizovaný plazmid 

0,75 μl Lipofektamín 

Nelinearizovaný plazmid 

 
 

Kultiváciou transfekovaných buniek v selekčnom médiu sme po jedenástich pasážach 
 

získali populáciu buniek, z ktorých všetky exprimovali EGFP. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Cytochemické farbenie buniek NIH/3T3 
Na obrázku môžeme pozorovať vyššiu efektivitu transfekcie a selekcie transfekovaných buniek. 

Použité je farbenie DAPI (modré jadrá) a sekundárna protilátka značená Rodamínom (červené bunky). 
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V druhej časti našej práce sme transfekovali VERO bunky, ktoré sme zakladali v počte 

30 000 buniek na jamku. Transfekovali sme konštantným množstvom Lipofektamínu (1,2 µl), 

ale s rôznym  množstvom  DNA  –  300  a 500  ng.  Na  selekciu  sme  použili  Geneticín 

s koncentráciou 800 µg/ml. Úvodná transfekcia vychádzala z rovnakých parametrov, ktoré sa 

nám najlepšie osvedčili u NIH/3T3 buniek. Tieto parametre neboli vhodné pre transfekciu 

VERO buniek. Väčšina buniek nebola transfekované a preto sme sa v ďalších experimentoch 

rozhodli použiť vyššie množstvo DNA a začať selekciu skôr, aby sme rýchlejšie eliminovali 

netransfekované bunky. 
 
 

 
 

Obr. 2. VERO bunky pod fluorescenčným mikroskopom 
Intenzita EGFP signálu (zelená farba) je značne vysoká. Efektivita transfekcie je výrazná pri bunkách v strede 

obrázku, avšak stále môžeme pozorovať bunky, ktoré neprodukujú EGFP. 
 
 

Nasledujúci protokol sme optimalizovali na 500 ng DNA, avšak množstvo 

Lipofektamínu sme znížili na 0,75 μl. Tento postup sme zvolili na základe možnej toxicity 

Lipofektamínu na bunky pri vysokej koncentrácii. Transfekcia mala veľmi nízku efektivitu 

pravdepodobne vďaka vysokej koncentrácií buniek v jamke a nízkej koncentrácií 

Lipofektamínu. V ďalšej transfekcií sme množstvo DNA nechali vyššie ako u NIH/3T3 (500 

ng)  a koncentráciu  Lipofektamínu  sme  zvýšili  späť  na  pôvodné  množstvo  (1,2  µl), 
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avšak selekciu EGFP-pozitívnych buniek Geneticínom sme začali skôr, ešte v deň transfekcie 

(8 hodín po transfekcii), aby sme podporili rast samotných transfekovaných buniek. Bunky sa 

veľmi dobre chytili, po niekoľkých dňoch a pred prvým pasážovaním sme mali 90 % buniek 

úspečne transfekovaných (obr. 2). Jednotlivé nastavenia protokolov sú znázornené v tabuľke 

č. 2. Limitným riedením sme získali bunky produkujúce ešte intenzívnejšiu produkciu EGFP. 

Pre zosilnenie signálu a identifikácia aj buniek, ktoré produkovali menej EGFP, sme 

uskutočnili imunocytochemické farbenie. Bunky boli niekoľkokrát pasážované. Momentálne 

sme pri 16-tej pasáži, avšak stabilizovanú bunkovú líniu sa nám ešte nepodarilo získať. 

 
Tab. 2. Nastavenie počiatočných parametrov transfekcie VERO buniek 

Na všetky transfekcie bol použitý plazmid linearizovanej formy. Najviac sa nám osvedčilo nastavenie 
transfekcie 3 (posledný stĺpec tabuľlky). 

 
  

Transfekcia 1 
 

Tranfekcia 2 
 

Transfekcia 3 

 
Počet buniek v jednej jamke 

 
30 000 

 
30 000 

 
30 000 

 
Množstvo Lipofektamínu 

[µl] 

 
1,2 

 
0,75 

 
1,2 

 
Množstvo transfekovanej 

DNA [µl] 

 
300 

 
500 

 
500 

 
Čas medzi transfekciou 
a prvou selekciou [hod] 

 
24 

 
24 

 
8 

 
 

Viaceré vedecké publikácie boli zamerané na optimalizáciu transfekcie rôznych 

bunkových kultúr. Vneseniu EGFP vektora do VERO buniek sa venovala práca, 

porovnávajúca transfekčný reagens jetPEITM a elektroporáciu za použitia niekoľkých 

premenných počas transfekcie – vrátane rôzneho počtu buniek, voltáže elektroporácie, 

množstva DNA a transfekčného reagensu [3]. Zistili, že v najoptimálnejších podmienkach 

elektroporácia VERO buniek sa vyznačuje vyššou účinnosťou transfekcie (74%) ako využitie 

jetPEITM (30%). Naše experimenty dokazujú, že Lipofektamín je ešte účinnejším 

transfekčným činidlom VERO buniek a pri vhodnom nastavení podmienok môže mať 

efektivitu až okolo 90%, čo je v zhode s údajmi uvedenými výrobcom (86%) [4]. 
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Záver   
Na základe doterajších výsledkov sa nám podarilo stanoviť optimalizovaný protokol 

 

transfekcie  NIH/3T3  a  VERO  buniek  Lipofektamínom,  ktorý  nám  umožní  zrýchlenie 

a zefektívnenie práce pri štúdiu ďalších proteínov v budúcnosti. 
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Abstract 

 
Editing of the nascent precursor messenger RNA (pre-mRNAs) transcripts mediated by spliceosomal 

complex is an essential and critical regulatory process in eukaryotes. As spliceosome is a multimegadalton 
ribonucleoprotein complex consisting of many proteins and factors, the function and activity of these proteins are 
interconnected. In our study we focused on the evolutionary conserved fission yeast protein Nrl1 which is 
involved in regulation of RNA biogenesis. To gain better insight into the interaction networks of Nrl1 we 
performed a deletion mutagenesis to map domains mediating its protein-protein interactions using yeast-two- 
hybrid assay. Here, we analyse domain-domain interaction preference of Nrl1 and its binding partners Ctr1 and 
Mtl1, which are involved in pre-mRNA processing, and Ntr2 and Syf3 splicing factors. 

 
 
Keywords: yeast two-hybrid assay; splicing; Nrl1; S. pombe; S. cerevisiae 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

The complexity of gene expression is controlled by multi-level regulatory networks. 

One of the posttranscriptional modifications of primary transcripts in eukaryotes is pre-mRNA 

splicing. Removal of introns from pre-mRNAs is an essential and critical regulatory step in 

eukaryotic gene expression and a key process in maintenance of genome stability, as 

demonstrated by its disruption in various cancer types [1, 2]. Aberrant constitutive or 

alternative splicing of pre-mRNA, as a source of alternative spliced transcripts, could have 

impact in efficiency of translation, may also induce changes in gene expression and increase 

the frequency of mutations. Recent study showed that evolutionary conserved Nrl1 protein of 

fission yeast Schizosaccharomyces pombe interacts with splicing factors [3]. Our recent study 

shown that Nrl1 protein has a role in efficient pre-mRNA splicing of several genes and non- 

coding RNAs and is involved in maintaining of genome stability through the suppression of 

R-loops and the promotion of efficient HR repair. We also found that while Nrl1 forms an 

RNA-independent complex with Ctr1 and Mtl1, its interaction with structurally related 

splicing factors Ntr2 and Syf3 is mediated by RNA [4]. 

In this study, we demonstrate for the first time the domain-domain interaction 

preferences of Nrl1 to its interacting partners Mtl1, Ctr1, Syf3 and Ntr2. Our findings further 

support the involvement if Nrl1 in processes of RNA biogenesis. 
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Materials and methods 
 

Y2H constructs 
 

nrl1 was amplified from cDNA of S. pombe using the following pair of primers: 5´- 

taaacatatgccgtctaatcataacacgtc-3´ and 5´-taatcccgggtcagtttggggacaaaataagttc-3´. PCR fragment 

of nrl1 (size of 2610 bp) was cloned into a plasmid vector pGATD7-AD. Particular C- 

terminal deletion fragments of nrl1 sizing of 1152 bp, 448 bp, and 248 bp were cloned into a 

vector pGADT7-AD using restriction enzymes NdeI/EcoRV, NdeIEcoRI and NdeI/BamHI, 

respectively. N-terminal deletion fragment of nrl1 451-2919 bp was prepared from PCR 

product using corresponding oligonucleotides and inserted into a vector pGADT7-AD. mtl1, 

ctr1, syf3 and ntr2 were amplified from cDNA of S. pombe using the following pairs of 

primers:  mtl1 (5´-aaaagaattcatgtcagaaaacagtacagactct-3´ and 5´- 

aaaaggatccttagaggtatagagaggccgaaaatatg-3´), ctr1 (5´-aaaagaattcatgaatgttggaaagaaatccgaaattc- 

3´ and 5´-aaaaggatcctcaattattagaaaaatgttcagacatcc-3´), syf3 (5´-taaacatatgacttcggaagcgcccaggg- 

3´ and  5´-taatggatccctaggcctccagcttctttttagc-3´), and ntr2 (5´- 

aaaagaattcatgcgacgatacttaaaaaaggcgaagc-3´ and 5´-atatggatcctcaggatttgcttttggtaaggttgttc-3´). 

Strains, media and growth conditions 

Competent cells of Saccharomyces cerevisiae strain PJ69-4A (MATa trp1-901 leu2-3, 

112ura3-52 his3-200 gal4∆ gal80Δ LYS::GAL1-HIS GAL2-ADE met2::GAL7-lacZ) has been 

prepared as described previously [5]. The strain was grown at 30°C in YPAD liquid medium. 

Yeast cell transformation 

All constructs were made using vectors supplied in the Matchmaker GAL4 2-hybrid 

system (Clontech). In our case libraries of bait proteins of Ctr1, Mtl1, Ntr2 and Syf3 were 

expressed as a fusion to the Gal4 DNA-binding domain (DNA-BD) incorporated in a plasmid 

pAS2-1 containing the TRP1 gene for selection on tryptophan-deficient media. Prey protein 

products and DNA-activation domain (AD) constructs were made in the pGADT7-AD vector 

containing the LEU2 gene for selection on leucine-deficient media (Fig. 1). Both AD and BD 

constructs were co-transformed simultaneously by the lithium acetate method as described in 

[6]. Transformants growing on both –Ade and –His selective media were assayed for β- 

galactosidase activity. 

515 



 

 
 

Fig. 1. Scheme of Y2H constructs. 
Left: Fragments of Nrl1 protein. Right: Nrl1 interaction partners. 

 
 
β-galactosidase assay 

 

Cells carrying bait and prey proteins were grown for 22 hours in 5 ml of YNB 

synthetic selection medium containing Ade, Met, His, Ura amino acids at 30°C and harvested 

by centrifugation at 2000 rpm for 5 min. Cell pellet was re-suspended in 0.7 ml of Z-buffer 

[pH 7.0; 60 mM Na2HPO4.12H2O; 50 mM NaH2PO4.H2O; 10 mM KCl; 1 mM MgSO4]. 

Cells were disrupted in a vortex shaker followed by cooling on ice for 5 periods of 1 min and 
 

centrifuged for 15 min at 13.4000 rpm. 0.1 ml of cell lysate was mixed with 0.4 ml Z-buffer 

containing 50 mM 2-mercaptoethanol and 0.1 ml ONPG [4mg/mL in 100 mM phosphate 

buffer, pH 7.0]. The enzymatic reaction was stopped by adding 1M Na2CO3, followed by 

measuring of the optical density at 420 nm and at 550 nm for each sample. A total level of 

protein in a solution was determined by Lowry protein biochemical assay [7]. 

The β-galactosidase activity was calculated according to the formula: 
 

1. OD420/0,0045 = nmoles formed per milliliter 
 

2. nmoles/ml x total assay volume (lysate, buffer, ONPG, 1M Na2CO3) = nmoles 
 

3. nmoles/time of 30°C incubation= nmoles (units) 
 

4. Units/µl of lysate used in the assay/protein concentration of 1 µl lysate in 

milligrams. β-galactosidase activity was expressed in units per mg of protein lysate (U/mg). 
 
 
Results and discussion 

 

To reveal more details on the interaction network of Nrl1 and spliceosome complex 

we used GAL4-based two-hybrid assay, in which bait proteins (Ctr1; Mtl1; Ntr2; Syf3) were 

expressed as a fusion to the GAL4 DNA-BD, while libraries of prey proteins (Nrl1 and its 
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deletion constructs) were expressed as a fusion to the GAL4 DNA-AD. When bait and prey 

fusion proteins physically interact, the DNA-BD and AD domains are brought into a closed 

proximity leading to activation of transcription of the reporter gene [8]. 

In our recent study we identified novel interactions of Nrl1 with mRNA processing 

and splicing factors. As some of those interactions might be masked by their dependence on 

the presence of RNA molecules [4], we decided here to test in more details the domain- 

domain interaction preferences of Nrl1 and its newly characterized interactors by yeast-two- 

hybrid assay. To define interacting domains responsible for protein-protein interactions we 

created Nrl1 truncated fragments. As presented on Fig. 2, the most significant interaction was 

observed between Nrl1 and Ctr1. This interaction was not dependent on either N-terminal or 

C-terminal domain of Nrl1 (yellow). 
 
 

 
 

Fig. 2. Domain-domain interaction study by yeast-two-hybrid assay. 
Preference of domain-domain interaction is expressed as activity of β-galactosidase (U/mg of proteins). 

 
 

We further found that N-terminal domain of Nrl1 was not essential for binding of Nrl1 

to Mtl1, rather surprisingly the C-terminal domain of Nrl1 might be involved in mediation of 

their interaction (Fig. 2, blue). On the other site, Nrl1 interaction with splicing factors Ntr2 

(dark brown) and Syf3 (light brown) might be mediated through its N-terminal domain. 

Interaction of Cdc2 and Orc2 [9] was used as a positive control in all cases. 
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Conclusion 
 

Taken together, we provide new functional insight on the interaction network of Nrl1 

with pre-mRNA processing and splicing factors. We confirmed Nrl1 interaction with Ctr1, 

Mtl1, Ntr2 and Syf3 from our previous study [4]. Using GAL4-based yeast-two-hybrid assay, 

as a complementary approach to affinity purification and co-immunoprecipitation 

experiments, we analyzed domain-domain interaction network of Nrl1. Further in vivo studies 

of domain-protein interaction using C-terminal deletion fragments of Nrl1 with essential Mtl1, 

Syf3 and non-essential Ctr1 and Ntr2 factors might bring more light on the functional role of 

Nrl1 in regulation of splicing fidelity and the maintenance of genome stability. 
 
 
Acknowledgement 

 

This work was supported by People Programme (Marie Curie Actions) European 

Union’s Seventh Framework Programme [REA grant agreement No. 609427, project No. 

0032/01/02], by Slovak Academy of Sciences, by VEGA grants 2/0014/14 and 2/0070/16 and 

by Slovak Research and Development Agency contract No. APVV-0111-12. 
 
 
References 

 

[1]  Paulsen R. D., Soni D. V., Wollman R., et al. (2009) Mol. Cell 35(2), p. 228 
 

[2]  Lenzken S. C., Loffreda A., Barabino S. M. (2013) Int. J. Cell Biol. 2013, p. 153634 

[3]  Lee N. N., Chalamcharla V. R., Reyes-Turcu F., et al. (2013) Cell 155(5), p. 1061 

[4]  Aronica L., Kasparek T., Ruchman D., et al. (2016) Nucleic Acids Res. 44(4), p. 1703 

[5]  Gietz R. D., Schiestl, R. H. (2007) Nat. Protoc. 2(1), p. 1 

[6]  Bio-protocol [cited: 15.3.2017] ˂http://www.bio-protocol.org/e96> 
 

[7]  Lowry O. H., Rosebrough N. J., Farr A. L., et al. (1951) J. Biol. Chem. 193(1), p. 265 

[8]  Gietz R. D., Triggs-Raine B., Robbins A., et al. (1997) Mol. Cell Biochem. 172(1), p. 67 

[9]  Leatherwood J., Lopez-Girona A., Russell P. (1996) Nature. 379(6563), p. 360 

518 



Identification of a novel function of casein kinase II as a splicing regulator 
 

Barbora Mikolaskova1, Peter Barath2, Miroslava Kretova1, Evelina Hrckova Turnova3, Andrej 
Dudas3, Lubos Cipak1

 
 

1Biomedical Research Center, Slovak Academy of Sciences, Dubravska cesta 9, 845 05 
Bratislava, Slovakia; barbora.mikolaskova@savba.sk 

2Institute of Chemistry, Dubravska cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovakia 
3Department of Molecular Biology, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, 

Ilkovicova 6, 842 15 Bratislava, Slovakia 
 
 
 
Abstract 

 
All the morphology, the placement of spliceosomal factors and their regulation by posttranslational 

modifications appear to have evolved to facilitate the dynamic processes of splicing. Although description of 
molecular mechanisms of posttranslational regulations of splicing factors remain limited, an emerging trend is to 
search for their key modifiers. Aim of this study was to analyse and characterize in details the interaction network 
of essential Cka1 protein kinase, the kinase which based on our previous studies supposed to be involved in 
regulation of splicing machineries. Using tandem-affinity purification under native conditions followed by mass 
spectrometry analysis we provide evidence for a novel and unexpected interaction between the casein kinase II 
complex and spliceosomal proteins. The significance of this finding lays within the context of our better 
understanding of the mechanisms of posttranslational regulation of processes of splicing with an implication for 
gene regulation. 

 
 
Keywords: RNA biogenesis; casein kinase II; phosphorylation; S. pombe. 

 
 
 
Introduction 

 

In Schizosaccharomyces pombe, just as in developmentally complex metazoans, 

splicing is accomplished with the help of spliceosome, which removes introns from the genes 

in RNA. Spliceosome is a large nuclear macromolecular complex that contains five small 

nuclear ribonucleoproteins (snRNPs) (U1, U2, U4, U5 and U6) and more that 150 accessories 

proteins [1]. Less than 0.5% human introns are processed by a minor form of spliceosome that 

uses the functionally homologous U11, U12 and U4atac/U6atac snRNPs [2]. The efficiency of 

spliceosome is increased when it is coupled to transcription, at least in part because the CTD 

of RNA polymerase II recruits spliceosome components to facilitate their deposition on the 

nascent pre-mRNA [3]. A single type of pre-mRNA can be spliced in different ways to 

generate distinct mRNAs. This process is named alternative splicing, and is a major 

contributor to transcriptomic and proteomic diversity in higher eukaryotes [4]. The production 

of proteins displaying different functions is expected to be tightly controlled. Indeed, profiles 

of alternative splicing vary in a tissue-specific manner, and are often altered in diseases, 

including  cancer  [5].  In  recent  years  several  studies  have  provided  evidence  supporting 
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sophisticated mechanisms that regulate splicing, including posttranslational modification of 

splicing machineries. Great progress has been achieved in documenting the function of 

individual regulatory proteins. However, we still need to better understand how these splicing 

factors combine their activity to control specific splicing decisions, how these activities are 

regulated and integrated with transcription and chromatin structure, and how they are affected 

by various cellular inputs and environmental insults. 

In this study, we first demonstrate the existence of a bona fide link of casein kinase II 

and spliceosome complexes. The relevance of this finding within the context of understanding 

the possible relationship(s) between casein kinase II phosphorylation and regulation of 

splicing is discussed. 
 
 
Material and methods 

 

Strains, media and growth conditions 
 

S. pombe strain carrying a TAP-tagged version of cka1 (h- cka1-TAP::kanMX6) has 

been constructed as described previously [6]. The strain was grown at 32°C in standard 

complete yeast extract medium with supplements (YE+5S). 

Isolation of Cka1 protein kinase associated protein complexes 
 

Cells expressing Cka1-TAP were grown in 8 L of medium to mid-log phase (OD660 
 

~0.8), harvested by centrifugation and Cka1-CBP associated proteins were isolated. Briefly, 

yeast cell powder was made using SPEX Sample Prep 6770 Freezer/Mill. Proteins were 

extracted using IPP150 buffer (50 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP- 

40, supplemented with complete protease and phosphatase inhibitors and 1 mM PMSF) (1 g 

of yeast powder per 3 mL of IPP150 buffer). 500 µL of IgG beads was incubated with protein 

extracts for 2 h at 4°C. Beads were washed with 20 volumes of IPP150 buffer, with 5 volumes 

of TEV cleavage buffer (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 0.1% NP-40, 0.5 

mM EDTA), resuspended in 2 mL of TEV cleavage buffer and incubated with 400 U of Turbo 

TEV protease for 2 h at 16°C. The eluate was supplemented with 6 µL of 1 M CaCl2, mixed 

with 6 mL of Calmodulin binding buffer 1 (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 10% glycerol, 

1.1% NP-40, 1 mM imidazole, 1 mM Mg-acetate, 2 mM CaCl2, 10 mM β-mercaptoethanol) 

and 200 µL of calmodulin beads and incubated for 2 h at 4°C. The beads were washed with 10 

volumes of Calmodulin binding buffer 1 and 5 volumes of Calmodulin binding buffer 2 (10 

mM Tris pH 8.0, 150 mM NaCl, 1 mM Mg-Acetate, 2 mM CaCl2, 1 mM β-mercaptoethanol). 

The proteins were step-eluted using 200 µL of elution buffer (10 mM Tris pH 8.0, 150 mM 
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NaCl, 1 mM Mg-acetate, 2 mM EGTA, 1 mM β-mercaptoethanol). Eluted proteins were 

separated on SDS-PAGE and visualized by silver staining. Eluates from peak fractions were 

combined and submitted for LC-MS/MS analysis. 

Proteomic analysis 
 

Affinity purified samples were reduced in the presence of 10 mM DTT (30 min, 

60°C), alkylated by addition of 30 mM iodoacetamide (20 min, RT/in dark) and the alkylation 

reaction was quenched by additional 10 mM DTT. One microgram of modified sequencing 

grade trypsin (Promega) was added to the protein mixture and the samples were incubated 

overnight at 37°C. The reaction mixture was acidified by addition of 0.5% TFA, the peptides 

were purified by microtip C18 SPE and dried in the speedvac. For LC-MS analysis the set of 

nano-trap column (Acclaim PepMap100 C18, 75 μm x 20 mm, Dionex, CA, USA) and nano- 

separation column (Acclaim PepMap C18, 75 μm x 500 mm, Dionex) attached to UltiMate 

3000 RSLCnano system (Dionex, CA, USA) were used. The peptides were separated in 4 h 

gradient from 3% to 43% B with two mobile phases used: 0.1% FA (v/v) (A) and 80% ACN 

(v/v) with 0.1% FA (B). Spectral datasets were collected by Orbitrap Elite mass spectrometer 

(ThermoScientific, MA, USA) operating in the data dependent mode using Top15 strategy for 

the selection of precursor ions for the CID fragmentation [7]. Each of the samples was 

analysed in two technical replicates. Obtained datasets were processed by MaxQuant (version 

1.5.3.30) [8] with built-in Andromeda search engine using carbamidomethylation (C) as 

permanent modification and oxidation (M), acetylation (N-terminus) and phosphorylation 

(STY) as variable modifications. The search was performed against S. pombe protein database 

(UniProt). 
 
 
Results and discussion 

 

Casein kinase II is an evolutionarily conserved serine/threonine protein kinase 

proposed to be involved in regulation of many cellular processes, including cell signalling and 

proliferation, DNA repair, apoptosis and senescence [9, 10]. In addition to the above 

functions, recent study of yeast spliceosome structure suggested that Cka1 protein kinase 

might be a part of spliceosome [11]. In order to define the role of Cka1 protein kinase in its 

spliceosomal context, we isolated Cka1-associated proteins by tandem affinity purification of 

Cka1-TAP tagged strain, and identified the purified proteins by mass spectrometry. We 

performed purification under mild conditions of washing steps that allowed us to protect the 

week protein-protein interactions resulting in pulling down up to 573 various proteins (Fig. 1). 
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Fig. 1. Silver staining of Cka1 associated proteins. 

Protein complexes associated with Cka1-CBP were isolated by tandem affinity purification. 10 μL of protein 
fraction eluates were separated by 8% SDS-PAGE and visualized by silver staining. Molecular weight marker 

(M-lane 1) is indicated on the left. E1 -E4 =eluates. 
 
 

Among proteins copurified with Cka1 protein kinase we identified previously 

described interactors of casein kinase II, namely casein kinase II subunit beta (Ckb1), probable 

casein kinase II subunit beta-2 (Ckb2, SPBC2G5.02c) (Tab. 1) and Sog2 and Nak1 proteins 

(data not shown) [12]. Rather surprisingly given role of Cka1 in establishment and 

maintenance of bipolar cell polarity regulating cell shape, we found that Cka1 protein kinase 

interacts except of its direct target RNA polymerase I core factor complex subunit Rrn7, 

which acts in multiple steps during transcription initiation [13], as well with several 

spliceosomal factors. Based on peptide-spectrum match values we found significant 

enrichment of Cka1 eluates for proteins forming Prp19 complex, U5 snRNP, U4/U6.U5 tri- 

snRNP, U2 snRNP, post-mRNA release spliceosomal complexes and some other factors of 

splicing machineries (Tab. 1). These data are consistent with our recent finding that Cka1 

protein kinase copurifies with Nrl1-associated splicing factors [14]. 

Previous studies have shown that posttranslational modification of splicing 

machineries by PARylation, acetylation, arginine methylation, Ubiquitylation, SUMOylation 

or phosphorylation regulates processes of splicing and gene expression. In addition to 

posttranslational regulation of RNA biogenesis, the posttranslational modification of proteins 

forming chromatin structure remodelling complexes, histones and histone-binding proteins 

might also alter nucleosome positioning and global chromatin structure. In our search for 

Cka1 interactors in addition to spliceosomal proteins we identified set of proteins forming 

SWI/SNF complex (nucleosome remodelling complex) and RSC complex (member of an 

ATP-dependent   chromatin   remodelling   family)   (data   not   shown).   Posttranslational 
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modifications of these complexes by Cka1 protein kinase may in turn modulate the speed of 

transcription and the interaction with chromatin components of the splicing machinery to 

affect splicing [15]. 
 
 

Tab. 1. List of selected spliceosomal proteins co-purified with Cka1/casein kinase II complex. 
 

 
Complexes 

 
Protein names 

 
Unique peptides 

 
Coverage (%) 

 
Casein kinase II complex 

Cka1 61 90.7 
Ckb1 34 64.1 
Ckb2 25 68.1 

RNA polymerase I core complex Rrn7 3 8.8 
 
 
 
 

Prp19 complex 

Cdc5 11 18.9 
Cwf15 5 29.8 
Cwf4 4 8.2 
Prp17 9 20.4 
Prp19 11 16.2 
Prp45 11 23.7 
Prp5 8 27.7 

 
U5 snRNP Brr2 3 2.3 

Spp42 21 11.8 
 

U4/U6.U5 tri-snRNP Cwf10 23 26.5 
Prp3 11 25.5 

 
 

post-mRNA release spliceosomal 
complex 

Cip1 4 10.6 
Cip2 3 11.6 

Cwf18 6 55.6 
Cwf3 3 4.3 
Gpd3 4 22.7 

 
U2 snRNP Sap145 4 10.6 

Smd2 3 24.3 
 
 
 
 

Conclusion 
 

Taken together, we provide new functional insight on the interaction network of Cka1 

protein kinase and spliceosomal complexes. We found that several spliceosomal proteins co- 

purified with Cka1 protein kinase, suggesting that this protein kinase might be involved in 

regulation of processes of RNA biogenesis. We propose that Cka1 protein kinase, except of its 

direct substrate Rrn7, regulates activities of some of the copurified spliceosomal proteins. The 

significance of our findings lays within the context of our better understanding of the possible 

mechanisms of posttranslational regulation of processes of splicing and gene regulation. 

Further studies of Cka1 interaction networks might reveal in more details the function of this 

protein kinase in regulation of splicing and gene expression. 
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Abstract 

 
Latent herpetic infection in vitro results in transformation, when the cells are cultivated in the presence 

of antibodies and interferon 
Little or no infectious virus appeared when the cells were infected with human herpes simplex virus 

type 2 (HSV-2) and murine gamma herpes virus 68 (MHV-68) at a multiplicity of infection (MOI) of 0,01 and 
cultivated at 41°C in the presence of phosphonoacetic acid (PAA). Following PAA removal and temperature 
shift to 37°C the infectious virus reappeared after a latent period of 3-5 days. When antivirus antibodies and 
interferon (IFN) were added to the cells after the PAA removal and temperature shift no virus appeared and the 
cells acquired the appearance of morphologically transformed cells. This transformed phenotype remained stable 
in mouse NIH-3T3 cells infected with HSV-2 and in porcine PS cells infected with MHV-68 so that two stable 
transformed cell lines showing virus antigen detected by immunofluorescence method can be derived. 

 
 
Keywords: latency; MHV-68; HSV-2; antibodies; interferon; PAA; transformation. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pre štúdium možného onkogénneho potenciálu herpetických vírusov bolo potrebné 

buď selektívne odstrániť lytické gény, alebo nájsť kultivačné podmienky, počas ktorých by 

bola ich expresia potlačená. Bolo popísaných niekoľko takýchto modelov transformácie [1]. 

Zistilo sa, že proteín kinázová doména veľkej subjednotky proteínu ICP10 ribonukleotid 

reduktázy aktivuje signálnu dráhu Ras/MEK/MAPK, čo býva príčinou malignej transformácie 

[2]. Proteín ICP10 bol dokázaný aj v transformovaných cervikálnych bunkách [3]. 

Mechanizmus aktivácie signálnych dráh ako jeden z mechanizmov transformácie buniek bol 

dokázaný u alfa-, beta- a gamma- herpetických vírusov a bol nazvaný „hijacking“ [4]. 

Naším cieľom  bolo  spoznať  možný  mechanizmus  transformácie  vírusov  HSV-2 

a MHV-68 in vitro, navodiť neproduktívnu (quiescent) infekciu s MHV-68 aj HSV-2 in vitro 

[5]. Nájsť podmienky, za ktorých by táto infekcia mohla viesť k transformácii a tak ozrejmiť 

tvorbu nádorov in vivo. Pokúsili sme sa navodiť neproduktívnu infekciu v nepermisívnych 

podmienkach pri supraoptimálnej teplote 41°C a v prítomnosti inhibítora syntézy DNA 

kyseliny fosfonooctovej (PAA) s cieľom zistiť, či protilátky spolu s interferonom nebudú 

podporovať  transformáciu  buniek.  Protilátky  prítomné  v  kultivačnom  médiu  by  mali 
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predlžovať latentnú periódu a znižovať počet infekčných centier (počet buniek, v ktorých 

došlo k reaktivácií vírusu) [6]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vírus a bunkové kultúry. Na testovanie ľudského herpes simplex vírusu typu 2 (HSV- 
 

2) sme použili bunkovú líniu NIH-3T3 z myších embryonálnych fibroblastov a na testovanie 

prototypového myšieho gamaherpesvírusu MHV-68 sme použili bunkovú líniu PS - prasačie 

obličkové epiteliálne bunky, pričom uvedené bunkové kultúry boli kultivované v médiu 

DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium) obohatenom o fetálne bovínne sérum 7- 

10%, 1% L-glutamínu a 1% PSA (antibiotikum, antimykotikum) pri 37°C a 5 % CO2. 

Imunofluorescencia. Pri priamej imunoflorescencii buniek NIH-3T3 sme časť sklíčok 

značili dvojitým farbením, aby sme mohli pozorovať jadrá a zároveň antigén HSV-2. Ku 

vzorkám sme pridali primárnu protilátku goat anti-HSV-1 polyclonal FITC (Biotech). Na 

farbenie jadier sme si pripravili farbičku DAPI (Invitrogen) do diH2O v pomere 1:1000 (cca 

0,5ml na jamku). Pri pozorovaní antigénu MHV-68 v bunkách PS sme využili techniku 

nepriamej imunofluorescencie, kde sme použili ako neznačenú primárnu protilátku králičie 

hyperimúnne sérum (od RNDr. I. Režuchovej, PhD., VÚ SAV) a ako sekundárnu značenú 

protilátku Protein G Alexa Fluor® 488 conjugate (Invitrogen). 

Navodenie neproduktívnej infekcie Bunky NIH 3T3 sa nainfikovali vírusom HSV-2 o 

multiplicite infekcie (MOI) 0,01 a rovnako boli bunky PS infikované vírusom MHV-68 a 

adsorbované 60 min. pri izbovej teplote. Následne boli bunky kultivované pri supraoptimálnej 

teplote 41°C a opracované inhibítorom syntézy DNA - kyselinou fosfónooctovou (PAA – 

Alfa Aesar). Po 24 hod. boli infikované bunky kultivované pri 37°C, bolo odobraté PAA 

a bunky sa kultivovali ďalších 24 hod. Potom boli trypsinované a zakladané do 24 jamkových 

mikrotitračných platničiek. 

K časti buniek NIH-3T3, ktoré slúžili ako kontroly, bolo pridané intaktné médium, 

druhej časti buniek bol pridaný 0,5% goat antiHSV-1 konjugát (Biotech) proti HSV-2 a tiež 

myšací β IFN, 200 U/ml. 

V druhom prípade sme s bunkami PS postupovali podobne, ako v prípade buniek NIH- 

3T3. Bunky PS boli rozdelené na prvú - kontrolnú skupinu, druhej skupine bolo pridané 0,5 % 

hyperimúnne králičie antisérum proti MHV-68 a prasačí leukocytárny IFN (BIOMEDIKA). 

Bunky boli denne kontrolované a sledovali sme, či sa prejaví CPE alebo iné morfologické 

zmeny. 
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Fixácia a farbenie buniek. Bunky boli najskôr fixované 50 % metanolom, potom 

koncentrovaným 100 % metanolom po dobu 10 min a následne farbené metódou Giemsa- 

Romanowski. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V kontrolných bunkách NIH-3T3 a PS, ktoré boli infikované vírusmi a kultivované pri 

37°C boli už po 24 hod. pozorované náznaky cytopatického efektu (CPE) a počas 

nesledujúcich dvoch dní došlo k úplnej degenerácii buniek. Naproti tomu, či už bunky NIH- 

3T3 infikované HSV-2 alebo bunky PS infikované MHV-68 a kultivované pri 41°C v 

prítomnosti PAA boli bez CPE. CPE sa objavil až po znížení teploty a odstránení PAA, nie 

však okamžite, ale až po 4-5 dňoch latentnej bezvírusovej periódy, čo je v súlade s inými 

publikovanými prácami (obr. 1). Ak boli protilátky a interferon pridané do média po znížení 

teploty a po odstránení PAA predlžovali latentnú periódu a objavil sa v nich transformovaný 

fenotyp (obr. 2B). Pasážovaním takýchto buniek sa objavoval po 4-5 pasážach cytopatický 

efekt (obr. 2C). V niektorých kultúrach sa však CPE neobjavil, alebo bol len lokálny a ustúpil, 

a tak sa selektovali stabilné bunkové línie (obr. 2D, obr.3B). 
 
 

 
 

Obr. 1. Schéma neproduktívnej (quiescent) infekcie buniek na príklade MHV-68 
 
 

Pokúsili sme sa tieto bunky pasážovať ďalej, v snahe udržať ich transformovaný 

fenotyp, prípadne derivovať z nich líniu transformovaných buniek. Bunky po ďalších 3-4 

pasážach prešli do krízy - prestali sa deliť a v niektorých prípadoch sa objavil CPE, avšak po 

prekonaní tejto krízy, celkovo po 10-12 pasážach sa z buniek NIH-3T3 aj PS infikovaných 

danými vírusmi stali stabilizované transformované bunkové línie (obr. 2 a 3). V takýchto 

transformovaných líniách sa predpokladá mechanizmus transformácie "hit and run" [5]. 
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Obr. 2. Farbenie buniek NIH-3T3 infikovaných vírusom HSV-2 (100x zväčšené) A: kontrolné bunky, B: 
primárna transformácia - strata kontaktnej inhibície a prerastanie buniek, tzv. „criss-cross pattern of growth“ 
(po 4 pasážach), C: bunky v kríze (CPE), D: stabilizovaná transformovaná bunková línia (po 10 pasážach) 

 
 

 
 

Obr. 3. Farbenie buniek PS (100x zväčšené) A: kontrolné bunky PS B: bunky PS transformované MHV-68 – 
stabilizovaná transformovaná bunková línia (po 10-12 pasážach) 

 
 

Vírusový antigén sme v oboch stabilizovaných transformovaných bunkových líniách 

dokázali metódou imunofluorescencie (IF). Pri línií NIH-3T3 sme použili metódu priamej IF, 

s protilátkou voči antigénu HSV-2, (pozri Materiál a metódy) pričom antigén bol jasne 

detegovateľný (obr. 4). Čo sa týka transformovanej línie buniek PS, tu sme využili nepriamu 

IF a podarilo sa nám tak v týchto bunkách jasne stanoviť prítomnosť MHV-68 antigénu (obr. 

5). 
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Obr. 4. Priama imunofluorescencia antigénu v bunkách NIH-3T3 transformovaných vírusom HSV-2 
(100x zväčšené) A: jadrá kontrolných netransformovaných buniek NIH-3T3 značené modrou (DNA farbená 

farbičkou DAPI), B: vírusový antigén prítomný v transformovaných bunkách NIH-3T3 značený zelenou 
 
 

 
 

Obr. 5. Nepriama imunofluorescencia antigénu v bunkách PS transformovaných MHV-68 (50x zväčšené) 
A: kontrolné bunky, B: bunky obsahujúce vírusový antigén MHV-68 značený zelenou 

 
 

Záver 
 
 
Dokázali  sme,  že  kombinácia  protilátky  a  interferonu  potláča  aktiváciu  latentnej 

 

infekcie in vitro a navodzuje v bunkách transformovaný fenotyp, a bunky sa môžu meniť na 

stabilizované transformované bunkové línie obsahujúce vírusový antigén. Zatiaľ sú známe 

dva mechanizmy, ktorými môže prebiehať tento druh transformácie a tvorba nádorov týmito 

herpetickými vírusmi, a to „hijacking“ a „hit and run“ mechanizmy. Aj keď použité bunkové 

modely nemôžu odrážať stav herpetickej latencie in vivo, aký sa vyskytuje v infikovanom 

organizme nakoľko tento proces je oveľa zložitejší, ovplyvnený oveľa väčším množstvom 

faktorov a mechanizmov, i tak výsledky jasne naznačujú, že účinok protilátok voči danému 

vírusovému antigénu spolu s pôsobením interferonu sa výrazne podieľajú na transformácií 

infikovaných buniek a tým tvorbe nádorov in vivo. 
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Abstract 

 

Low salt induces changes in expression of myosin light chain kinase in normotensive rats 
Smooth muscle myosin light chain kinase (smMLCK) plays an important role in vasoconstriction. 

smMLCK phosphorylates myosin and activates cross-bridge cycling and force development in vascular smooth 
muscles and is affected by angiotensin II. We investigated, if salt intake has an effect on a level of smMLCK in 
thoracic aorta of Wistar rats (WT) and Wistar rats with moderately increased salt intake (WTs). Expression of 
smMLCK was measured by Western blot and visualised by immunofluorescence. Moderately increased salt 
intake lowered the smMLCK expression in the WTs group than WT. As expected, smMLCK was expressed in 
smooth muscle layer of aorta. In conclusion, the middle salt intake diminished the expression of the smMLCK in 
thoracic aorta of rats. 

 
 
Keywords: myosin light chain kinase; western blot; immunofluorescence; salt 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Hypertenzia je multifaktoriálne ochorenie, ktoré sa podieľa na vzniku mnohých 

kardiovaskulárnych ochorení. Pri hypertenzii dochádza k zvýšeniu hodnôt tlaku krvi, ktoré 

môžu byť spôsobené zmenou v aktivite srdca a/ alebo zmenou kontraktility ciev [1]. 

Kontraktilita cievy je závislá od interakcie aktín-myozín. K tomu je potrebná aktivácia 

buniek hladkých svalov a vstup vápnika do cytoplazmy z extracelulárneho priestoru, ako aj 

využitie intracelulárnych zásob [2]. Aktivita membránových štruktúr zabezpečujúcich influx 

vápnika je modulovaná hormónmi a transmitermi, ktoré nasadajú na prislúchajúce receptory 

a spôsobujú rozpad fosfatidylinozitol-bis-fosfátu na inozitol-3-fosfát a diacylgylcerol. Ten 

aktivuje iónové kanály zabezpečujúce influx vápnika do bunky, ktorý sa buď priamo napája 

na kalmodulín alebo spôsobuje ďalšie uvoľňovanie vápnika z bunkových zásobární, kým 

inozitol-3-fosfát sprostredkúva signál pre uvoľňovanie vápnika zo sarkoplazmatického 

retikula [2, 3]. 

Kontrakcia hladkého  svalu  začína  naviazaním  vápnika  na  kalmodulín.  Vápnik 

a kalmodulín vytvárajú komplex, ktorý je zodpovedný za aktiváciu hladkosvalovej Ca2+- 

kalmodulín-dependentnej kinázy myozínového ľahkého reťazca (smMLCK). Pokiaľ je 

hladina vápnika nízka, viaže sa regulačná doména smMLCK na katalytickú doménu 

smMLCK, čím inhibuje jej aktivitu. Avšak, pri zvýšenej koncentrácii vápnika sa ten viaže na 
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kalmodulín a následným naviazaním tohto komplexu na regulačnú doménu dochádza k jej 

odpojeniu od katalytickej a smMLCK sa aktivuje. Aktivovaná smMLCK následne fosforyluje 

regulačný ľahký reťazec myozínu (RMLC) [2]. Opačne ako smMLCK funguje fosfatáza 

myozínového ľahkého reťazca (MCLP), ktorá defosforyluje RMLC [5, 6]. 

Jedným z významných faktorov podieľajúcich sa na vzniku hypertenzie je zvýšený 

príjem soli  a jej  zadržiavanie  v organizme.  Dôležitú  úlohu  v regulácii  koncentrácii  soli 

a odpoveď organizmu na jej zadržiavanie zohráva renín-angiotenzín-aledosterónový systém. 

Zvýšený príjem soli spôsobuje zníženú tvorbu renínu. Ten je zodpovedný za premenu 

neaktívneho angiotenzinogénu na angiotenzín I, ktorý je následne premieňaný na angotezín II 

pomocou angiotenzín-konvertujúceho enzýmu [7, 8]. Angiotenzín II sa zapája do dráhy 

stimulujúcej expresiu niektorých génov ako napr. smMLCK, tiež stimuluje influx vápnika 

z extracelulárneho priestoru a intracelulárnych zásobární do cytoplazmy a taktiež aktivuje 

inhibítor MLCP, čo vedie k zvýšenej fosforyláci RMLC pomocou smMLCK [9, 10]. 

Cieľom práce bolo zistiť, do akej miery aj mierne zvýšený príjem soli ovplyvňuje 
 

množstvo smMLCK v cievach. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimente boli použité dospelé samce (9 týždňov na začiatku experimentu) 

potkanov kmeňa Wistar (WT) z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, 

chovná stanica Dobrá Voda; Slovensko. Zvieratá mali prístup k vode a krmivu ad libitum a 

boli chované v klietkach pri štandardnom svetelnom režime 12 hod svetla a 12 hod tmy. 

Experiment bol vykonaný v zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej 

fakulty UK (SK PC 21004) so súhlasom Etickej komisie na Prírodovedeckej fakulte UK a 

Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

Experiment: Zvieratá boli rozdelené do dvoch skupín, WT (n=4) a WTs (n=4). 

Kontrolná skupina (WT) mala prístup počas celej doby experimentu k štandardnému 

peletovému krmivu a vode, kým zvieratá v soľnej skupine (WTs) dostávali potravu s mierne 

zvýšeným obsahom soli (2%) počas 10 týždňov. Po usmrtení sme všetkým zvieratám odobrali 

hrudnú aortu, ktorú sme rýchlo zmrazili v tekutom dusíku a následne odložili na -80°C. 

Kúsok cievy a priečne pruhovaný kostrový svalu (Musculus soleus) sme po prepláchnutí 

v chladenom roztoku PBS (pH=7,4) fixovali v roztoku HOPE (DCS, Hamburg, Nemecko) 

podľa pokynov výrobcu. Fixované tkanivá sme následne uložili do parafínu pre ďalšiu 

imunofluorescenčnú analýzu. 

Western  blot:  V odobraných  vzorkách  ciev  sme  pomocou  metódy  western  blot 
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kvantifikovali množstvo MLCK. Cievy sme najprv zhomogenizovali v homogenizačnom 

pufri. V homogenátoch sme zmerali koncentráciu bielkovín pomocou BCA assay kitu 

(Sigma-Aldrich,    USA).     Na     separáciu     proteínov     sme     využívali     elektroforézu 

v polyakrylamidovom gély (12%), ktorá prebiehala v konštantných podmienkach (napätie 120 

V, prúd 35 mA) 2,5 až 3,5 hodiny. Prenos proteínov z polyakrylamidového gélu na 

nitrocelulózovú membránu prebiehal v konštantných podmienkach (napätie 120 V, prúd 200 

mA) jednu hodinu. Po prenose proteínov na membránu sme signál vizualizovali pomocou 

roztoku Ponceau. Po vyblokovaní nešpecifických väzieb (5 % hovädzí sérový albumín) sme 

membránu inkubovali s primárnou (rabbit anti-MLCK; 1:5000; cez noc pri teplote 4°C; 

Abcam) a so sekundárnou (goat anti-rabbit; 1:5000; 1 hod, laboratórna teplota; Cell 

Signaling) protilátkou Proteíny sme vizualizovali pomocou ECL (Thermo Scientific, 34076) 

na fotografický film. V ďalšom kroku sme membránu reprobovali s primárnou (mouse anti- 

smooth muscle actin; 1:5000; cez noc, 4°C; Sigma) a následne sekundárnou (horse anti- 

mouse; 1:5000; 1 hod, laboratórna teplota; Cell Signaling). Proteíny sme opäť vizualizovali 

pomocou ECL a fotografického filmu. 

Imunofluorescencia: Na validáciu špecificity protilátok a lokalizácie smMLCK a SMA 

sme použili metódu imunoflorescencie. Parafínové rezy svalu a hrudnej aorty sme 

deparafinizovali v termostate. Následne sme obnovili väzbu antigénu pomocou vriaceho 

citrátového pufru. Po ochladení sklíčok sme tkanivo označili hydrofóbnym perom DAKO 

PEN. Inkubáciou vzoriek v sére (5 % Donkey sérum) sme blokovali nešpecifické väzby. 

Následne sme na rezy aplikovali primárnu protilátku (rabbit anti-MLCK; 1:100; Abcam) cez 

noc pri teplote 4°C, a potom sekundárnu protilátku značenú fluorescenčnou próbou (donkey 

anti-rabbit; 1:1000; rhodamine [TRITC], A=550, E=570; Jackson Immunoresearch). Na záver 

sme na rezy aplikovali farbičku DAPI (1:10000) a pomocou Fluoromontu prilepili krycie 

sklíčko. Postup sme opakovali aj pre zobrazenie SMA. Primárnu protilátku (mouse anti- 

smooth muscle actin; 1:5000; Sigma) sme aplikovali počas noci pri 4°C a po premytí pridali 

sekundárnu protilátku (donkey anti-mouse; 1:1000; rhodamine [TRITC], A=550, E=570; 

Jackson Immunoresearch). Fluorescenčný signál na vzorkách sme hodnotili pomocou 

florescenčného mikroskopu Axio Imager Z1 (Carl Zeiss, Nemecko) pri 40-násobnom 

zväčšení. 

Na štatistické hodnotenie sme použili študentov t-test. Na grafoch sú znázornené 

priemerné hodnoty ± stredná chyba priemeru (SEM). 
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Výsledky a diskusia 
 

 
 

Obr. 1. A: Expresia hladkosvalovej kinázy myozínového ľahkého reťazca (smMLCK) bola znížená 
v hrudnej cieve Wistar (WTs) potkanov (n=4) s jemne zvýšeným príjmom soli v porovnaní s kontrolnými Wistar 

(WT) potkanmi (n=4). B. Skupina WT a WTs pozostávala zo 4 zvierat (ukážky bandov vizualizovných na 
fotografickom filme). 

 
 

 
 

Obr. 2. Vizualizácia imunoflorescenčného signálu pre hladkosvalovú kinázu myozínového ľahkého 
reťazca (smMLCK) v hrudnej cieve (A, B) a v kostrovom svale (C, D) potkanov pri 40x zväčšení. A, C: 

negatívna kontrola bez pridanej primárnej protilátky; B, D: pozitívna kontrola s pridanou primárnou protilátkou; 
červená čiara - kostrový sval; biela čiara - tunica media; zelená čiara/zelená šípka - tunica intima; biela šípka - 

signál pre DAPI; žltá šípka - pozitívny signál pre MLCK. 
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Obr. 3. Vizualizácia imunoflorescenčného signálu pre hladkosvalový α- aktín (SMA) v hrudnej aorte (A, B)   
a v kostrovom svale (C, D) potkanov pri 40x zväčšení. A, C: negatívna kontrola bez pridanej primárnej protilátky; 

B, D: pozitívna kontrola s pridanou protilátkou; červená čiara – kostrový sval; biela čiara – tunica media; zelená 
čiara/zelená šípka – tunica intima; biela šípka – signál pre DAPI; žltá šípka – pozitívny signál pre hladkosvalový α- 

aktín. 
 
 

Naše výsledky ukazujú, že mierne zvýšený príjem soli v potrave významne znížil 

expresiu smMLCK v hrudnej aorte u WTs (0,36 ± 0,08) potkanov v porovnaní s WT (1,49 ± 

0,48; Obr. 1). Predpokladáme, že nami pozorovaná znížená expresia smMLCK v hrudnej 

aorte u zvierat s mierne zvýšeným príjmom soli môže byť dôsledkom inhibovanej aktivity 

renín-angiotenzín-aledosterónového systému a zníženej tvorby angiotenzínu II [12], ktorý sa 

zapája aj do regulácie expresie smMLCK. Je dokázané, že zvýšené hladiny angiotenzínu II 

spôsobujú nárast v expresii smMLCK. Pokles v hladine angiotenzínu II, respektíve inhibícia 

jeho receptorov, spôsobili pokles v expresii smMLCK [9]. 

Pomocou imunofluorescenčného farbenia sme pozorovali, že smMLCK bola prítomná 

prevažne v hladkosvalovej vrstve hrudnej cievy (2B) ako aj menších artérií a v bunkách 

priečne pruhovaného svalu (2D). To je v súlade s už skôr publikovanými dátami, ktoré 

ukázali, že smMLCK je prítomná aj v iných tkanivách [4, 11]. 

Podobne SMA bol exprimovaný v hladkosvalovej vrstve veľkých (3B) aj menších ciev 

(3D), ale nie v priečne pruhovanom svale (3D). Naše výsledky z imunoflorescencie sa 

zhodujú s vedeckými prácami, kde ukázali prítomnosť SMA v mezenterickej cieve myší [6]. 
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Záver   
Naše  výsledky  ukazujú,  že  mierne  zvýšený  príjem  soli  v potrave  znížil  expresiu 

 

MLCK v hrudnej aorte potkanov pravdepodobne v dôsledku zníženej sekrécie renínu a 

angiotenzínu   II.    Pomocou    imunofluorescencie    sme    dokázali    prítomnosť    MLCK 

v hladkosvalových bunkách hrudnej cievy potkanov. 
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Abstract 

 
Comparison of methods for the detection of biofilm formation and inhibition in S.epidermidis 
The objective of this study was to compare three techniques for the detection of biofilm positive strains. 

Methicilin reisistant Staphylococus epidermidis strains were characterised by in vitro slime production on Congo 
red agar, biofilm formation on microtitre plates and the presence of the icaAB and aap genes. We detected low 
corelation between these methods, however, we confirmed the use of Congo red agar for detection of compounds 
with potential antibiofilm effect. 

 
 
Keywords: biofilm; Congo red agar; icaADBC; antibiofilm 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Staphylococcus epidermidis patrí medzi koaguláza-negatívne stafylokoky a je jednou 

z hlavných príčin nozokomiálnych nákaz spôsobených zavedením katétrov a iných 

vnútrotelových medicínskych pomôcok. Patogenéza týchto infekcií súvisí so schopnosťou 

kmeňov S. epidermidis adherovať na živé a neživé povrchy a tvoriť biofilm [1]. Najznámejší 

mechanizmus tvorby biofilmu u stafylokokov predstavuje produkcia polysacharidového 

medzibunkového antigénu PNAG/PIA, kódovaná icaADBC operónom. Zistilo sa však, že u 

meticilín rezistentných stafylokokov nie je PNAG/PIA pre tvorbu biofilmu nevyhnutná [2]. 

Záujem o biofilm ako dôležitý virulenčný determinant viedol k objavu viacerých 

mechanizmov ako je produkcia s bunkovou stenou asociovaného proteínu (Bap) u izolátov S. 

aureus [3], s akumuláciou asociovaného proteínu (Aap) zo S. epidermidis [4] a fibronektín- 

viažúceho proteínu (FnBPs) u meticilín-rezistentných izolátov S. aureus. Malé peptidové 

toxíny, nazývané fenol-rozpustné modulíny (PSM), majú povrchovo aktívne vlastnosti, ktoré 

regulujú dozrievanie a šírenie biofilmu [5]. PSMs môžu tiež agregovať do amyloidných 

štruktúr, ktoré zvyšujú tvorbu biofilmu [6]. 

Na identifikáciu a kvantifikáciu stafylokokového biofilmu sa používa metóda v 

mikrotitračných platničkách s použitím kryštálovej violete [7]. Druhá často používaná 

kvalitatívna metóda je založená na vizuálnej analýze farby kolónií stafylokokov na BHI alebo 

TSB agare s kongo červeňou (CRA) [8]. Táto metóda nedetekuje priamo tvorbu biofilmu, ale 

tvorbu polysacharidového slizu. 
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Viacerí  autori   [9,10]   potvrdili   nesúlad   medzi   prítomnosťou   polysacharidov 

a výsledkami testu s CRA. V súvislosti s pribúdajúcim poznatkami o úlohe amyloidných 

štruktúr tvorených PSM pri tvorbe biofilmu, však test s CRA nadobúda nový rozmer, nakoľko 

kongo červeň farbí mikrobiálne amyloidné štrukúry. Je známe, že kongo červeň sa viaže na 

bohaté β štruktúry amyloidov Aβ9–40 peptidu, čo sa využíva napr. pri štúdiu Alzheimerovej 

choroby [11]. Preto vzhľad kultúr na CRA môže byť ovplyvnený aj týmto faktorom. 

Cieľom tejto práce bolo porovnať výsledky obidvoch fenotypových testov a ich 

korelácia s PCR analýzou genetických determinantov kódujúcich polysacharidový a 

proteínový typ biofilmu u 16 meticilín rezistentných kmeňov S.epidermidis. Zároveň sme 

overili možnosť využitia testu s CRA pri stanovení potenciálneho antibiofilmového účinku 

látok. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Stanovenie tvorby biofilmu na agare s kongo červeňou 
 

Baktérie sme naočkovali na BHI médium doplnené o 5% (w/v) sacharózy a 0,08% 

(w/v) kongo červene (Sigma-Aldrich) a kultivovali 24 až 48 hod. pri teplote 37°C. Kmene 

tvoriace suché  čierne  kolónie  sú  považované  za  silných  producentov  biofilmu,  kmene 

s hnedými kolóniami sú slabo pozitívne a kmene tvoriace červené až ružové kolónie 

neprodukujú sliz. 

Stanovenie tvorby biofilmu v mikrotitračných platničkách 
 

200 µl nočnej kultúry baktérií sme napipetovali do jamiek 96 jamkovej mikrotitračnej 

platničky a kultivovali staticky 24 hod. Po skončení inkubácie sme odstránili planktonické 

bunky a vytvorený biofilm sme kvantifikovali postupom podľa Stepanovic 2007 [7] pomocou 

farbenia kryštálovou violeťou. Intenzitu zafarbenia sme merali v prístroji Varioskan Flash. 

Stanovenie antibiofilmového účinku 
 

Do agaru s kongo červeňou a do jamiek mikrotitračných platničiek sme pridali 

berberín v rovnakých výsledných koncentráciách. 

PCR analýza genetických determinantov tvorby biofilmu 
 

Na detekciu génov icaADBC operónu a génu aap sme použili primery a program PCR 
 

podľa Chovanová 2016 [12]. 
 

Výsledky a diskusia 
 

Podľa všeobecne zaužívaných interpretačných kritérií rastu stafylokokov na CRA [10], 

kmene tvoriace suché čierne kolónie sú silní producenti slizu, zatiaľ čo kmene tvoriace 

červené kolónie neprodukujú sliz. Sledovali sme tvorbu biofilmu na agarových platniach 
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s kongočerveňou po 24 a 48 hodinách. Zo 16 tich analyzovaných meticilín rezistentných 

kmeňov S.epidermidis, 4 kmene tvorili čierne suché kolónie a 2 kmene tvorili červené kolónie 

s čiernym okrajom, ktoré po 48 hod. boli čierne. Polovica analyzovaných kmeňov tvorila 

hnedé kolónie a zvyšné dva kmene na miske boli výrazne ružové (Obr. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Tvorba biofilmu na BHI médiu s kongo červeňou po 24 hod. a 48 hod. 
 

 
 

Tab. 1. Fenotypová charakterizácia tvorby biofilmu metódou s kongo červeňou (CRA) a testom 
v mikrotitračných platničkách a genotypová identifikácia genetických determinantov tvorby biofilmu u 16 

kmeňov S. epidermidis 
 

CRA Mikrotitračné 
 

platničky 

Počet kmeňov icaAB aap icaAB, 
 

aap 

čierne silný 2 (12,5%) 1 1  

čierne slabý 1 (6,25%)  1  

čierne žiadny 3 (18,75%) 1 2  

hnedočervené silný 5 (31,25)  4 1 

hnedočervené stredný 3 (18,75%)  2 1 

ružové silný 2 (12,5%)  2  

spolu  16 (100%) 2 12 2 
 

Porovnanie rastu na CRA s výsledkami stanovenia biofilmu v mikrotitračných 

platničkách je v tab. 1. Koreláciu medzi obidvoma fenotypovými metódami sme potvrdili len 

u dvoch kmeňov produkujúcich suché čierne kolónie a zároveň silný biofilm v platničkách. 

Tri kmene pozitívne podľa CRA boli v mikrotitračných platničkách negatívne. Kmene 

tvoriace hnedočervené kolónie boli v platničkách stanovené ako mierni až silní producenti a 

prekvapujúco dva kmene s ružovými kolóniami (Obr. 1.) boli testom v platničkách stanovené 

ako silní producenti biofilmu. Naše výsledky potvrdzujú výsledky viacerých autorov [9,10], 

ktorí  nie  vždy  zistili  koreláciu  medzi  obidvoma  testami.  Pri  PCR  analýze  genetických 
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determinantov tvorby biofilmu sme potvrdili vysoké zastúpenie génov aap kódujúcich 

syntézu s akumuláciou asociovaného proteínu. Prítomnosť icaADBC operónu kódujúceho 

produkciu polysacharidov PIA sme stanovili len u dvoch kmeňov a táto koreluje s čiernymi 

kolóniami na CRA. Vysoká frekvencia výskytu aap génov potvrdzuje pribúdajúce názory, že 

u meticilín rezistentných stafylokokov je icaADBC lokus nadbytočný a tvorba biofilmu je 

sprostredkovaná proteínovými mechanizmami [13]. 
 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Antibiofilmový účinok berberínu v subinhibičných koncentráciách u vybraných kmeňov S. 
epidermidis. A – kontrola, B – 1/8 minimálnej inibičnej koncentrácie (MIC) berberínu, C – 1/4 MIC berberínu, 

D – 1/2 MIC berberínu 
 
 

V druhej časti sme s cieľom overiť potenciál testu s kongo červeňou indikovať 

potenciálny antibiofilmový účinok látok, porovnali farebné zmeny na CRA s prírodným 

alkaloidom berberínom v koncentrácii 1/8 MIC, 1/4 MIC  a 1/2 MIC  a u dvoch kmeňov 

s čiernymi, dvoch kmeňov s hnedočervenými a dvoch kmeňov s ružovými kolóniami. Z obr. 2 

je zrejmé, že stúpajúcou koncentráciou látky sú kolónie bledšie a v najvyššej použitej 

koncentrácii došlo k úplnému vybieleniu kolónií, v porovnaní s neovplyvnenou kultúrou. 

Tento efekt nezávisí od genotypu vzhľadom na polysacharidový alebo proteínový typ 

biofilmu. 
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Záver 
 
 
V práci  sme  potvrdili,  že  kvalitatívne  stanovenie  tvorby  biofilmu  u S.epidermidis 

 

pomocou testu na CRA nekoreluje úplne s kvantitatívnym stanovením v mikrotitračných 

platničkách pomocou kryštálovej violete. Potvrdili sme však možnosť využitia rastu na CRA 

pre stanovenie potenciálneho antibiofilmového účinku. 
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Abstract 

 
Identification of Schizosaccharomyces pombe Teb1 protein-protein interaction partners 
Schizosaccharomyces pombe Teb1 is an essential protein that bears sequential homology to recently 

identified duplex telomere binding protein (TBP) Tay1 of Yarrowia lipolytica. Teb1 contains 2 Myb domains at 
its N-terminus. Myb domains are a conserved feature of many TBPs, such as human TRF1 and TRF2 or 
S. pombe Taz1, which is the main TBP in fission yeast. On the other hand, Teb1 exhibits only low affinity to 
S. pombe telomeres in vitro and its function at telomeres in vivo is still unclear. It is possible that it could be 
either an ancestral telomeric protein that lost its telomeric function in S. pombe or can still play a telomeric role 
in association with other proteins at specific conditions. Identification of its protein interaction partners could 
elucidate its role in telomere biology or in the regions of the genome. Here, we analysed candidate protein 
interaction partners of Teb1 using the yeast two hybrid system. Our results indicate that Teb1 may interact with 
Taz1, suggesting that these two proteins participate in maintaining genomic stability in fission yeast. 

 
Keywords: Schizosaccharomyces pombe; telomeres; Teb1; yeast two hybrid system 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Teloméry sú nukleoproteínové štruktúry nachádzajúce sa na koncoch lineárnych 

chromozómov. Pozostávajú z telomérickej DNA, z RNA transkriptov odvodených od 

telomérických a subtelomérických oblastí a sú viazané množstvom proteínov, ktoré 

zabezpečujú stabilitu a homeostázu telomér. 

Teb1p je esenciálny proteín kvasinky S. pombe, ktorého funkcia týkajúca sa biológie 

telomér ostáva otázna. Vo svojej N-terminálnej časti obsahuje dve DNA-viažuce Myb 

domény, tiež označované ako telobox domény [1]. Viaceré telomérické proteíny (Taz1 

kvasinky S. pombe, ľudské TRF1 a TRF2, Rap1 kvasinky Saccharomyces cerevisiae) vo 

svojej štruktúre zdieľajú tieto konzervované domény rozoznávajúce telomérické opakovania 

[2]. Pretože Teb1 je ortológom teloméry viažuceho proteínu Tay1 kvasinky Yarrowia 

lipolytica, predpokladá sa, že by mohol zastávať nejakú funkciu na telomérach [3]. Analýza 

väzby Teb1 na rôzne sekvencie DNA in vitro ukázala, že zatiaľ čo sa Teb1 viaže s vysokou 

afinitou na pravidelné telomérické opakovania 5’-TTAGGG-3’ stavovcov, na heterogénne 

sekvencie telomér S. pombe sa viaže iba s nízkou afinitou [1,4]. Je zaujímavé, že sekvencia 

5'-TTAGGG-3' sa v genóme S. pombe nachádza v intergénových oblastiach alebo v 

oblastiach nachádzajúcich sa upstream od rôznych génov [1,2]. In vivo analýzy potvrdili, že 
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Teb1 skutočne zohráva úlohu ako všeobecný transkripčný faktor a väzbou na promótory 

rôznych génov reguluje ich expresiu [2]. 

Keďže  Teb1  preukazuje  síce  slabú,  ale  stále  detekovateľnú  afinitu  k  teloméram 
 

S. pombe, nie je vylúčené, že sa za istých podmienok viaže na teloméry aj v podmienkach in 

vivo. Tiež je možné, že k asociácii Teb1 s telomérami by mohlo dochádzať prostredníctvom 

interakcie s ďalšími proteínmi. Odhalením proteínových interakčných partnerov proteínu 

Teb1 by sme mohli lepšie pochopiť jeho funkciu. 

Práca nadväzuje na pulldown analýzu, ktorá bola prvým krokom k odhaleniu 

proteín-proteínových interakcií medzi Teb1 a ďalšími proteínmi, potenciálne zapojenými do 

stabilizácie telomér [5]. Kopurifikované proteíny boli analyzované a identifikované 

hmotnostnou spektrometriou. Na analýzu interakcií s Teb1 použitím dvojhybridného systému 

boli spomedzi týchto vybraté 3 kandidátne proteíny, u ktorých predpokladáme, že by mohli 

byť prostredníctvom interakcie s Teb1 asociované s telomérami S. pombe: Tcg1, Hmo1, 

Upf1. Do tejto analýzy bol zaradený aj Taz1, známy duplex-viažuci telomérický proteín 

kvasinky S. pombe. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Príprava plazmidových konštruktov. Kódujúce sekvencie génov boli amplifikované 

pomocou PCR a naklonované do príslušného vektora (pAS2-1, pGAD_GH). Rekombinantné 

plazmidy boli amplifikované v Escherichia coli DH5α a izolované pomocou komerčnej 

súpravy HiSpeed Plasmid Midi Kit (Qiagen). Inzerty DNA boli overené Sangerovým 

sekvenovaním (Microsynth AG). 

Transformácia. Párové kombinácie plazmidov boli transformované do S. cerevisiae 

Y187 (MATα, ura3-52, his3-200, ade2-101, trp1-901, leu2-3, 112, gal4 ∆ , met-, gal80 ∆ , 

URA3::GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ) metódou využívajúcou  kombináciu 

LiAc/PEG/ssDNA [6]. 

Test enzýmovej aktivityβ-galaktozidázy na pevných médiách s X-gal. Na pevné SD 

médiá s prídavkom X-gal (100 μg/ml) bolo vysiatych 2 – 3 x 105 buniek ko-transformantov 

S. cerevisiae Y187 v objeme 5 μl. Bunky boli kultivované 5 – 6 dní pri 28 °C. Následne boli 

lyzované pridaním vrchného agaru (50 mM KPi (pH 7.0), 1 % (w/v) agar, 0,1 % (v/v) SDS) 

obsahujúcom 100 μg/ml X-gal a kultivované pri 37 °C po dobu cca 24 h, alebo do vyvinutia 

farebnej zmeny kolónií. 
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Test enzýmovej aktivity β-galaktozidázy pomocou ONPG. Transformanty boli 

kultivované v selekčnom médiu pri 28°C po dobu 48h. Zo selekčných kultúr boli pripravené 

kultúry v YPDA médiu, ktoré boli testované na množstvo expresie reportérového génu β-

galaktozidázy použitím ONPG (o-nitrofenyl β-D-galaktopyranozid; AppliChem) ako 

substrát. Postupovali sme podľa protokolu popísaného v [7]. 

Štatistické metódy. Údaje z meraní β-galaktozidázových jednotiek pomocou ONPG 

boli spriemerované pre jednotlivých ko-transformantov a pre každú hodnotu bola vypočítaná 

neistota merania pri 95 % konfidenčnom intervale. Skúmané interakcie boli porovnané s 

negatívnou kontrolou pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH pomocou dvojvýberového nepárového t-

testu. Signifikantnosť interakcií je na hladine významnosti α = 0,05. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Test enzýmovej aktivity β-galaktozidázy na pevných médiách s X-gal spočíva vo 

vývine modrej farby kolónií pri expresii β-galaktozidázy, ktorá vzniká dôsledkom interakcie 

proteínov. Na overenie funkčnosti samotného β-galaktozidázového testu sme použili ako 

pozitívnu kontrolu plazmid pCL1, ktorý kóduje kompletný transkripčný faktor Gal4. Pri 

transformantoch pCL1 sme na médiu s X-gal pozorovali najintenzívnejšie modré sfarbenie 

(Obr. 1). Ako pozitívnu kontrolu sme testovali dvojicu proteínov Lig4 a Lif1, o ktorých je 

známe, že navzájom fyzicky interagujú [8], a ako negatívnu kontrolu sme použili dvojicu 

proteínov Pso2 a Lif1, u ktorej k interakcii nedochádza [9]. Pri transformantoch pAS2-1_Lig4 

+ pGAD_GH_Lif1 na médiu s X-gal bolo možné pozorovať slabšie modré sfarbenie v 

porovnaní s transformantmi pCL1. V prípade negatívnej kontroly pAS2-1_Pso2 + 

pGAD_GH_Lif1 nedošlo k vývinu modrej farby. V prípade nami testovaných interakcií sme 

pozorovali najintenzívnejšie modré sfarbenie pri transformantoch pAS2-1_Teb1 + 

pGAD_GH_Taz1. Podobne, modré sfarbenie slabšej intenzity je viditeľné aj pri niektorých 

kolóniách transformantov pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Hmo1, pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Tcg1 

a pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Upf1. Pri negatívnej kontrole, transformantoch pAS2-1_Teb1 + 

pGAD_GH, sme však tiež pozorovali slabé zafarbenie. Pretože Teb1p je transkripčným 

faktorom, je možné, že vo fúzii s Gal4 DNA-viažucou doménou dokáže do istej miery 

samostatne spúšťať  expresiu  reportérového  génu.  Preto  modré  sfarbenie  slabej  intenzity 

u transformantov pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Hmo1, pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Tcg1 a 

pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Upf1 pravdepodobne nie je prejavom priamej interakcie daných 

proteínov. V negatívnych kontrolách transformantov pAS2-1 + pGAD_GH_Hmo1, pAS2-1 + 
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pGAD_GH_Tcg1 a pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH_Upf1 nedošlo k farebnej zmene. 
 
 

pAS2-1 

GAL4-BD 

pGAD_GH 

GAL4-AD 

Teb1  +  Hmo1 

Teb1  +  Taz1 

Teb1  +  Tcg1 

Teb1  +  Upf1 

Teb1 

Hmo1 

Taz1 

Tcg1 

Upf1 

Pso2  +  Lif1 

Lig4  +  Lif1 

pCL1 
 
 
 

Obr. 1. Test enzýmovej aktivity β-galaktozidázy pomocou X-gal. 
Modré sfarbenie kolónií vzniká aktivitou β-galaktozidázy, ktorá je výsledkom expresie reportérového génu. 

Konštrukty pAS2-1 exprimujú proteín vo fúzii s GAL4-AD (aktivačná doména), pGAD_GH exprimujú proteín 
vo fúzii s GAL4-BD (binding domain, DNA-viažuca doména). 

 
 

Výsledky testu enzýmovej  aktivity β-galaktozidázy pomocou ONPG sa zhodovali 

s predchádzajúcimi pozorovaniami. Pri kombinácii proteínov Teb1 a Taz1 sme zistili vysokú 

hodnotu jednotiek  β-galaktozidázy (34,85 U), ktorá bola štatisticky významná (p < 0,05) 

v porovnaní s hodnotou zistenou pri negatívnej kontrole pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH (17,85 

U). Transformanty Teb1 s ostatnými testovanými proteínmi vykazovali podobné hodnoty ako 

interakcia pri kontrole pAS2-1_Teb1 + pGAD_GH (Obr. 2). Z týchto výsledkov vyplýva, že 

Teb1 interaguje s Taz1, zatiaľ čo k interakcii s Hmo1, Tcg1, Upf1 nedochádza. 
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Obr. 2. Priemer hodnôt jednotiek β-galaktozidázy piatich vzoriek nameraných v teste pomocou ONPG. Na 
osi Y je stupnica jednotiek β-galaktozidázy. Na osi X sú jednotlivé transformanty dvojíc plazmidov  

exprimujúcich príslušné gény. Úsečky vrámci stĺpcov predstavujú neistotu merania (margin of error) pri   
intervale spoľahlivosti 95 %. * označuje štatisticky signifikantný rozdiel (p < 0,05) pri porovnaní testovaných 

vzoriek s negatívnou kontrolou Teb1 + kontrolný plazmid pGAD_GH. 
 

Naše výsledky naznačujú, že Teb1 by stále mohol byť zapojený do udržiavania 

homeostázy telomér prostredníctvom proteínových interakcií. K nami pozorovanej interakcii 

medzi Teb1 a Taz1 by mohlo dochádzať na telomérach za špecifických podmienok, akou je 

napr. meióza. Gén kódujúci proteín Teb1 je špecificky nadexprimovaný počas meiózy [10]. 

Navyše, aj Taz1p hrá v meióze dôležitú úlohu pri zhlukovaní telomér v blízkosti SPB 

(spindle pole body) potrebnom pre správnu rekombináciu a segregáciu chromozómov [11]. 

Nedávno bolo preukázané, že Taz1 sa viaže aj na vnútorné chromozomálne lokusy 

obsahujúce teloméram-podobné sekvencie, kde reguluje správne načasovanie neskorých 

replikačných počiatkov [12]. Keďže aj Teb1 sa viaže na intragénové oblasti, je tiež možné, že 

k interakcii Teb1 s Taz1 dochádza vo vnútri genómu, kde by sa mohli podieľať na správnej 

regulácii transkripcie a replikácie DNA. 
 
 

Záver   
Pomocou kvasinkového dvojhybridného systému sme nepotvrdili interakcie medzi 

 

Teb1 a jeho potenciálnymi interakčnými proteínovými partnermi z pulldown analýzy. V práci 

sme však prvýkrát popísali interakciu medzi proteínmi Teb1 a Taz1 kvasinky S. pombe, ktorú 

sme sa rozhodli ďalej overiť nezávislým experimentom, ko-imunoprecipitáciou. 
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Abstract 

 
Analysis of ACE polymorphisms on selected sample of athletes 
Our DNA is variable. These small deviations determine what our predispositions are. There are 

performance enhancing polymorphisms (PEPs) in our genome, which represent some kind of advantage that 
allows us to provide better sport performance. First concrete sequence variant was connected to ACE gene. 
Nowadays, thanks to the fast development of molecular methods we are able to identify predispositions for 
speed-strength or aerobic oriented sports. Understanding of ACE alleles will allow us also to predict risk of 
cardiovascular disease development. 

 
 
Keywords: ACE gene; power performance; strenght performance 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Všade okolo nás sú prezentovaní športovci priam s nadľudskými výkonmi. Dokážu 

prekonať aj to, čo sme si mysleli, že je nemožné. Sú to obyčajní odhodlaní ľudia s pevnou 

vôľou, alebo sú genetickými mutantmi? Odpoveď na túto otázku je ako sa vraví vo hviezdach, 

no tento krát v tých športových, akými sú Usain Bolt, Peter Sagan a Michael Phelps. 

Športová genetika je pomerne mladým vedným odborom. Už dlhšiu dobu je známe, že 

variabilita fyzického výkonu medzi jedincami a schopnosť stať sa vrcholovým športovcom 

má silný genetický základ. V genetickej výbave každého z nás sa nachádzajú rôzne mutácie a 

polymorfizmy predurčujúce našu športovú budúcnosť. Genetika nás formuje a ovplyvňuje v 

mnohých smeroch. Má vplyv na našu silu, veľkosť svalstva, stavbu svalových vlákien, 

kapacitu pľúc, srdca a mnohých ďalších esenciálnych prvkov pre výkon. 

V roku 1998 bol identifikovaný prvý polymorfizmus zohrávajúci úlohu vo svete športu. 

Jednalo sa o polymorfizmus ACE génu, ktorého produktom je integrovaný membránový 

proteín angiotenzín konvertujúci enzým. Gén je v ľudskom genóme lokalizovaný na dlhom 

ramienku (q) 17. chromozómu v pozícii 23.3. našom kostrovom svalstve môže byť gén pre 

angiotenzín konvertujúci enzým v dvoch variantoch. Jedinci s inzerčnou alelou (I alela) majú 

16. intrón ACE génu dlhší o Alu repetíciu (287 bp) v porovnaní s nositeľmi delečnej alely (D 
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alela). Z tohto hľadiska sú možné homozygotné II, DD genotypy a heterozygotný ID genotyp 
 

[1-2]. 
 

Inzerčná alela vedie k nižšej aktivite enzýmu v sére a aj v tkanive. Predstavuje výhodu 

pre vytrvalostný výkon a uplatnenie anabolickej odpovede po intenzívnom tréningu  [3]. 

Štúdie potvrdili, že prítomnosť tejto alely poskytuje zvýšenú mechanickú účinnosť 

trénovaného svalstva [4]. Väčšie zastúpenie homozygotného II genotypu u vytrvalostných 

športovcov môže byť odôvodnené zlepšením odolnosti svalstva voči únave, väčším 

zastúpením pomalých svalových vlákien, vyššou VO2 max (maximálna rýchlosť spotreby 

kyslíka), nižším aeróbnym výdajom a väčšou aeróbnou kapacitou vplyvom tréningu [5]. 

Nositelia delečnej alely majú vyššiu hladinu cirkulujúceho ACE v sére v porovnaní s 

homozygotnými inzerčnými jedincami. Zistilo sa, že D alela nepredstavuje výhodu pre 

vytrvalostný výkon, ale napriek tomu sa podieľa na našom fyzickom výkone. Je dôležitá pre 

silovo orientovaných športovcov. DD genotyp je spojený so zvýšeným percentuálnym 

zastúpením svalových vlákien typu II b, ktoré sú nevyhnutné pre maximálny silový výkon 

behom krátkeho času [6]. 

Vrcholoví športovci, aby obstáli v ťažkej konkurencii, musia nielen využívať svoje 

genetické vlohy, ale ich aj neustále rozvíjať tvrdým tréningom. Vďaka nášmu výskumu by 

sme vedeli priamo jednotlivcov informovať o ich schopnostiach, či majú predpoklady na 

vykonávanie rýchlostno-silových alebo aeróbne orientovaných športov. Na základe výsledkov, 

by si následne mohli upraviť tréningové plány a lepšie sa pripraviť na budúcnosť vo svete 

športu a tvrdej konkurencie. Takisto by sme mohli eliminovať alebo aspoň včas upozorniť 

nositeľov nesúcich varianty génov, ktoré boli spojené s vyššími rizikami vzniku srdcových 

chorôb. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Zatiaľ sme zanalyzovali ACE gén u 102 jedincov, z ktorých bolo 61 žien a 41 mužov. 

Športovcov sme mali rôzne zameraných a predstavovali frakciu o veľkosti 71 jedincov. Ako 

kontrola nám poslúžilo 31 nešportovcov. Odobrali sme im ľudskú DNA z bukálnej sliznice 

pomocou špeciálnej forenznej alebo obyčajnej vatovej tyčinky. Následne sme uskutočnili 

samotnú izoláciu genómovej DNA chelexom. Chelex nám poskytuje veľmi rýchly a málo 

nákladný spôsob izolácie DNA, ktorú je následne možné bezproblémovo použiť na analýzu 

pomocou polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Po zmeraní koncentrácie DNA 

jednotlivých vzoriek spektrofotometrom sme použili na amplifikáciu polymorfného regiónu 
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polymerázovú  reťazovú  reakciu  (PCR).  Pre amplifikáciu oboch vláken ds DNA sme pri 

našich analýzach používali primery: 

ACE-for: 5´- CTG GAG ACC ACT CCC ATC CTT TCT -3´ 
 

ACE-rev: 5´- GAT GTG GCC ATC ACA TTC GTC AGA -3´ 
 

Podmienky PCR boli optimalizované nasledovne: 
 
 

Tab. 1. Optimalizácia PCR podmienok. 
 

KROK TEPLOTA (°C) ČAS POČET CYKLOV 

Začiatočná denaturácia 95 8 minút  

Denaturácia 95 1 minúta  
 

30 cyklov Anelácia 58 45 sekúnd 

Polymerizácia 72 45 sekúnd 

Finálna polymerizácia 72 10 minút  
 
 

Fragmenty sme analyzovali v horizontálnej elektroforetickej aparatúre v 2% 

agarózovom géli. Produkty amplifikácie ACE génu boli dlhé približne 490 bp (pre inzerčnú 

alelu) a 190 bp (pre delečnú alelu). Pri homozygotoch sme pozorovali jeden fragment danej 

dĺžky a ak bol niekto heterozygot, mal na géli dva fragmenty odpovedajúcich dĺžok. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Od spustenia nášho výskumu sa nám podarilo otestovať na polymorfizmus ACE génu 

102 jedincov (Tab. 2). V našej vzorke sa nachádzajú nielen vrcholoví športovci (volejbalisti, 

synchronizované plavkyne), ale aj rekreačne cvičiaci (kontrolná vzorka) s rôznym zastúpením 

genotypov (Tab. 3). 
 

Tab. 2. Počet otestovaných jedincov na ACE gén 
 

 
 

POHLAVIE 
ŠPORTOVCI  

 
KONTROLA  

Volejbalisti Synchronizované 
plavkyne 

 

ženy 
 

29 
 

18 
 

14 
 

muži 
 

24 
 

0 
 

17 
 
 

Z jednotlivých doterajších výsledkov môžeme pozorovať, že ako najmenej rozšírený 
 

genotyp ACE génu sa javí II. Inzerční homozygoti majú veľkú výhodu pre vykonávanie 
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vytrvalostných športov. Najrozšírenejší v populácii sú heterozygotní jedinci, ktorí majú 

predispozície nielen na vytrvalostné športy, ale aj na rýchlostno - silové, nie však v takej 

miere ako jednotlivé homozygotné genotypy. 

 
Tab. 3. Prehľad genotypov ACE génu 

 
 
 

GENOTYP 
ŠPORTOVCI  

 
KONTROLA  

Volejbalisti Synchronizované 
plavkyne 

 

DD 
 

11→ 20,75 % 
 

5→ 27,78 % 
 

10→ 32,26 % 
 

ID 
 

35→ 66,04 % 
 

13→ 72,22 % 
 

19→ 61,29 % 
 

II 
 

7→13,21 % 
 

0→ 0 % 
 

2→ 6,45 % 
 
 

Z výsledkov synchronizovaných plavkýň môžeme pozorovať, že ani jedna nemala 

homozygotný II genotyp ACE génu. Prevládal u nich, tak ako aj v populácii, heterozygotný 

ID genotyp. Ich šport sa radí spolu s volejbalom medzi rýchlostno – silové, čo potvrdil aj náš 

výskum. Výhodná je pre nich delečná alela, ktorá im umožňuje podať lepší športový výkon. 

Chi-kvadrát  test  (Χ2  test)  sme  využívali  na  určenie,  či  zistené  frekvencie  alel  a 
 

početnosť genotypov našej vzorky odpovedá teoreticky očakávaným. Najskôr sme určovali 

odchýlku našej kontroly (nešportovci) ku teoreticky očakávanej početnosti, ktorú sme 

vypočítali na základe stanovenia frekvencií pre jednotlivé alely ACE génu (Tab. 4). Rozdiely 

medzi očakávanými a získanými početnosťami jednotlivých genotypov môžeme považovať 

za významné. Hodnota X2 vyšla zaokrúhlene 3,03, čo je menej ako hodnoty konvenčne 

prípustných pravdepodobností P= 0,05 a 0,01. Rozdiel medzi očakávanými a získanými 

početnosťami genotypov mohol byť zapríčinený, tým že kontrolná skupina nebola dostatočne 

veľká a výber nebol úplne náhodný. Pre určenie jednoznačného záveru, plánujeme kontrolnú 

skupinu rozšíriť a opätovne sledovať genotypové odchýlky. 

Chi-kvadrát testom sme porovnávali aj početnosť genotypov športovcov k našej 

kontrolnej vzorke (Tab. 5). Opäť sme zaznamenali významné rozdiely medzi porovnávanými 

skupinami. Hodnota X2 bola približne 3,82. Keďže je pravdepodobnosť zhody 10-20%, 

nulovú hypotézu zamietame a medzi dvoma sledovanými skupinami sú rozdiely vo frekvencii 

jednotlivých genotypov. Vzniknutú odchýlku opäť ovplyvnila nie úplne náhodná kontrolná 

skupina. Skupina športovcov bola hlavne rýchlostne-silovo zameraná, čo sa tiež odzrkadlilo 

na frekvencii jednotlivých genotypov. 
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Tab. 4. Chi - kvadrát test kontroly 
 
 
 

GENOTYP 
 

ZÍSKANÝ GENOTYP 
% (počet jedincov) 

ZÍSKANÁ 
FREKVENCIA 

ALEL 

OČAKÁVANÝ 
GENOTYP 

% (počet jedincov) 

Χ2  TEST 
 

P % 

 
DD 

 
32,26(10) 

 
 
 
 

D: 0,629 
I: 0,3709 

 
39,58 (12,27) 

 

 
 
 
 

20-50 % 

 
ID 

 
61,29 (19) 

 
46,68 (14,47) 

 
II 

 
6,45 (2) 

 
13,74 (4,26) 

 

SPOLU 
 

100 (31) 
 

100 (31) 

 
 

Tab. 5. Chi-kvadrát test na porovnanie športovcov a kontroly 
 

 
GENOTYP 

 

GENOTYP ŠPORTOVCOV 
% (počet jedincov) 

 

GENOTYP KONTROLY 
% (počet jedincov) 

Χ2  TEST 
 

P % 

 

DD 
 

22,54 (16) 
 

32,26 (10) 
 

 
 
 
 

10-20 % 

 

ID 
 

67,61 (48) 
 

61,29 (19) 
 

II 
 

9,85 (7) 
 

6,45 (2) 
 

SPOLU 
 

100 (71) 
 

100 (31) 
 
 

Naše predbežné výsledky naznačujú, že sa nachádzajú isté rozdiely medzi zastúpením 

genotypov ACE génu u vrcholových športovcov a bežnej populácie (Obr. 1). V genetickej 

analýze daného polymorfizmu chceme pokračovať a rozšíriť nielen štatistický súbor, ale 

zamerať sa aj na testovanie polymorfizmu ACTN3 (alfa aktinín 3) génu. 
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Obr. 1. Grafické znázornenie percentuálneho zastúpenia genotypov ACE génu 
medzi športovcami a kontrolami. 

 
Záver 

 

V dnešnej dobe nám rýchlo sa rozvíjajúce metódy molekulárnej biológie umožňujú 

plynulejšiu a ľahšiu identifikáciu konkrétnych variantov príslušných génov. Dnes už je možné 

testovať a zistiť nielen či má človek predispozície na vytrvalostné alebo rýchlostné športy, ale 

aj analyzovať gény, ktoré súvisia s pravdepodobnosťou vzniku zranení a chorôb. Každý z nás 

má jedinečné silné stránky. U niekoho je sila skrytá vo svalových vláknach, pre niekoho je to 

efektívnosť energetického metabolizmu. No vďaka testovaniu genetických predispozícií, 

vieme zistiť čo sa vo vašom genóme skrýva. 
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Abstract 

 
Neurobehavioral development of laboratory rat following pre- and peri-natal exposure to a mixture of 

endocrine disruptors. 
Many compounds introduced into the environment by human activity are capable of disrupting the 

endocrine systems of animals. Since hormones play the crucial role in controlling development, there is a need to 
investigate how these chemicals could affect neurobehaviour in animals. In this study, we have investigated the 
effect of perinatal phthalate exposure on the development of neuro-motor, reflex and sensory behaviour of 
laboratory rat. Pregnant Wistar rats were divided into two groups: control and exposed to the mixture of 
phthalate esters (DEHP, DBP, DiNP in dose of 4,5 mg/kg each). Following perinatal exposure (from GD15 to 
PND4) by daily gavage, the developmental landmarks were assessed and behavioural tests were administered to 
offspring – nest seeking, negative geotaxis, auditory startle, forepaw grip strength, righting and dynamic righting. 
Our results show, that offspring exposed to a phthalate mixture had decreased body weight at postnatal day 1 and 
poorer scores in negative geotaxis test. 

 
Keywords: endocrine disruptors; phthalates; development; behaviour; laboratory rat 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Endokrinné disruptory (ED) sú exogénne látky, ktoré sú schopné narušiť syntézu, 

činnosť aj odstraňovanie endogénnych hormónov a tým bránia endokrinnému systému, aby 

vykonával svoje, pre telo tak dôležité funkcie [1]. 

Veľká väčšina ED je produkovaná ľudskou činnosťou, pričom táto skupina je vysoko 

heterogénna a zahŕňa  aj  estery  kyseliny  ftalovej,  označované  ako  ftaláty.  Tieto  majú 

v priemysle široké využitie. Sú využívané ako plastifikátory pri výrobe polyvinylchloridu 

(PVC), ktorý sa vo veľkom využíva v stavebníctve, potravinárstve aj zdravotníctve. Majú 

svoje využitie ako rozpúšťadlá a plastifikátory pri spracovávaní acetátu celulózy, pri výrobe 

lakov a produktov osobnej starostlivosti (parfémy, krémy, kozmetické prípravky) [2 – 4]. 

Vystavenie gravídnych samíc niektorým ftalátom spôsobuje u potomstva syndróm spájaný 

s nedostatkom androgénov, nazývaný tiež „ftalátový syndróm“. Tento syndróm sa vyznačuje 

malformáciami samčích pohlavných orgánov, pričom môže pripomínať „syndróm 

testikulárnej dysgenézy“, ktorý sa vyskytuje u mužov a prejavuje sa zníženou kvalitou 

spermií, rakovinou semenníkov, kryptorchizmom (nezostúpením semenníkov) a hypospádiou 

(rázštepom močovej trubice). Navyše sa zistilo, že zmes viacerých podaných ftalátov môže 
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mať aditívny účinok, čo znamená že hoci boli podané v dávkach, v akých samostatne žiadny 

viditeľný účinok nespôsobili, dokázali spolupôsobiť, ich účinok sa sčítal a výsledkom boli 

malformácie reprodukčných orgánov a znížená produkcia testosterónu [5 – 7]. Disrupcia vo 

funkcii pohlavných hormónov počas fetálneho a skorého postnatálneho vývinu, môže mať 

nepriaznivý vplyv na vývin mozgu. Epidemiologické štúdie poukazujú na vzťah medzi 

zvýšenou koncentráciou ftalátov v moči matiek a horšími výsledkami v neurologických 

testoch u ich detí [8]. So zvýšeným množstvom ftalátov bola u detí asociovaná taktiež 

nepozornosť, porušovanie pravidiel, agresivita, opozičné správanie, neschopnosť ovládať 

emócie [9-11], ako aj niektoré symptómy poruchy pozornosti sprevádzanej hyperaktivitou 

(ADHD) [12] a narušenie sociálneho správania [13]. Experimentálne štúdie na potkanoch 

z časti podporujú výsledky epidemiologických štúdií [14]. Perinatálne vystavenie gravídnych 

potkaních samíc zmesi endokrinných disruptorov, medzi ktorými boli aj ftaláty, malo 

nepriaznivý vplyv na správanie mláďat, pričom toto správanie nadobúdalo autistické črty. 

Bola pozorovaná hyperaktivita, horšie výsledky v testoch sociálnej interakcie a tiež možné 

nedostatky vo vzťahu matka-mláďa [14]. 

Vzhľadom na všadeprítomnosť, schopnosť endokrinnej disrupcie a ich možné aditívne 

účinky, sme si stanovili za cieľ preskúmať efekt  perinatálneho  pôsobenia zmesi ftalátov 

v relatívne nízkych dávkach na neuromotorický, reflexný a senzorický vývin mláďat potkana 

laboratórneho. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Potkany použité v experimente boli kmeňa Wistar, pochádzali z Oddelenia toxikológie 

a chovu laboratórnych zvierat Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV (SK 

CH 24016) Dobrá Voda, rodičovskú generáciu tvorilo 12 samíc a 6 samcov. Zvieratá boli 

chované v akreditovanom zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK pri 

štandardných podmienkach, regulovanom svetelnom režime svetlo:tma 12:12, vodu a potravu 

mali zvieratá k dispozícií ad libitum. Výskum bol schválený etickou komisiou PRIF UK 

v Bratislave a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky, pričom boli 

dodržané ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady (2010/63/EU). 

Po rozdelení z hľadiska excitability do vyrovnaných skupín boli zvieratá pripárované 

v pomere 1-3 samice : 1 samec. Prítomnosť spermií vo vaginálnom výtere označovala 0-tý 

deň gravidity. Šiestim samiciam z experimentálnej skupiny (Ft; n=6) sme v období od 15. dňa 

gravidity (GD15)   do 4. dňa po narodení (PND4) mláďat aplikovali v ranných hodinách 
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(orálne,   nakvapkaním   na   piškótu)    roztok    troch    ftalátov    (dietylhexylftalát    – 

DEHP, diisononylftalát – DiNP a di-n-butylftalát – DBP) v dávke 4,5 mg/kg živej hmotnosti 

z každej látky (rozpustené v arašidovom oleji). Samiciam z kontrolnej skupiny (K; n=6) sme 

v rovnakom časovom intervale aplikovali 500 µl/zviera vehikula (arašidového oleja) orálne na 

piškóte [14]. 

U samíc sme od začiatku gravidity až po odstav monitorovali hmotnostný prírastok, 

dĺžka gravidity a počet živonarodených mláďat boli taktiež zaznamenávané. Hmotnosť 

mláďat bola zaznamenávaná v období od narodenia do PND20 (K: n=52, ♂=23, ♀=29 Ft: 

n=55, ♂n=27, ♀n=28). 

V období od narodenia až do odstavu sme u mláďat (K: n= 23, ♂n= 11, ♀n= 12; Ft: 

n= 24, ♂n= 12, ♀n= 12) sledovali aj ďalšie vývinové míľniky a aplikovali sériu 

behaviorálnych testov na zistenie odchýlok od normálneho vývinu. Z vývinových míľnikov 

sme sledovali objavovanie osrstenia (PND6), prerezávanie hryzákov (PND6-12), otváranie 

ušného kanála (PND11-14), otváranie očí (PND12-17), zostupovanie semenníkov (PND28) a 

otváranie vaginálneho  lúmenu  (PND35).  Pre  stanovenie  neuromotorického,  reflexného 

a senzorického vývinu sme využívali behaviorálne testy bližšie popísané v tabuľke (tab. 1.). 

 
Tab. 1. Behaviorálne testy využívané pre stanovenie neuromotorického, reflexného a senzorického vývinu. 

PND = postnatálny deň. 
 

Test Deň 
testovania 

Princíp 

test schopnosti prevrátenia 
sa z chrbta na bruško 

PND5 sledoval sa čas, za ktorý sa zviera otočilo z pozície na chrbte na 
všetky štyri končatiny [15] 

test negatívnej geotaxie PND7-9 počas tohto testu bolo mláďa potkana položené na mäkkú podložku 
umiestnenú v uhle 25 stupňov hlavou nadol. Sledovali sme čas, za 
ktorý sa zviera bolo schopné otočiť o 180 stupňov. V prípade pádu 
bol zvieraťu pridelený čas 60 sekúnd [15 - 16] 

test olfaktorickej orientácie PND8-9 zaznamenávala sa schopnosť zvierat rozlíšiť pach domovskej 
podstielky [17] 

test akustického preľaknutia PND11- 
15 

zaznamenával sa počet zvierat, u ktorých bola viditeľná reakcia na 
negatívny zvukový stimul, ktorá sa u zvieraťa manifestuje ako 
trhnutie svalov končatín, trupu a krku [17] 

test sily úchopu predných 
končatín 

PND14- 
16 

testovala sa schopnosť zvieraťa udržať sa prednými končatinami na 
visutej hrazde [18] 

test dynamického rightingu PND15 sledovala sa schopnosť zvieraťa obrátiť sa vo vzduchu z dorzálnej 
polohy a dopadnúť na mäkkú podložku na všetky štyri končatiny 
[15] 

 
 

Rozdiely v prerezávaní hryzákov, otváraní ušného kanála, otváraní očí, zostupovaní 

semenníkov, otváraní vaginálneho lúmenu, v testoch akustického preľaknutia a dynamického 

prevrátenia  z chrbta  na  bruško  sme  štatisticky  analyzovali  pomocou  Fisher  exact  testu 
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programu Sigmaplot 11.0 (Systat Software Inc., USA). Ostatné sledované parametre boli 

analyzované v programe STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., USA). Bola využitá multifaktorová 

analýza rozptylu (ANOVA) s fixnými faktormi skupina, pohlavie a faktor vrhu testovaný 

v rámci skupiny. Pri opakovaných meraniach sme využili ANOVU s opakovaním, pričom sme 

rovnako zohľadňovali aj variabilitu medzi vrhmi. Na post hoc analýzu dát sme použili Fisher 

LSD. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Čo  sa   týka   vývinových   míľnikov,   v objavovaní   osrstenia,   prerezávaní   zubov, 

v otváraní ušného kanála a očí, v zostupovaní semenníkov, otváraní vaginálneho lúmenu 

neboli zistené žiadne signifikantné rozdiely medzi skupinami. Hmotnostný prírastok matiek 

počas gravidity až do odstavu, ako aj dĺžka gravidity a počet živonarodených mláďat neboli 

podávaním ftalátov signifikantne ovplyvnené. Hmotnosť mláďat sa signifikantne líšila iba 

v prvom postnatálnom dni (PND1), kedy samce mali signifikantne vyššiu hmotnosť ako 

samice bez ohľadu na skupinu (F1,10=19,87; p<0,01) (obr. 1. - A) a Ft jedince vykazovali 

signifikantne nižšiu hmotnosť ako K jedince (F1,10=11,54; p<0,01) (obr. 1. - B). 
 

 
 

Obr. 1. Hmotnosť mláďat v prvom postnatálnom dni (PND1). A – rozdiel v hmotnosti samcov (n=50)  
a samíc (n=57). B – rozdiel v hmotnosti medzi ftalátovou (n=55) a kontrolnou (n=52) skupinou. Hodnoty sú 

udávané ako priemer ± SEM. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (**p<0,01) 
 
 

V testoch prevrátenia z chrbta na bruško, akustického preľaknutia, v teste 

dynamického prevrátenia z chrbta na bruško, teste olfaktorickej orientácie a sily úchopu 

predných končatín neboli zistené žiadne signifikantné rozdiely medzi skupinami. V teste 

negatívnej geotaxie sme zistili signifikantný rozdiel medzi skupinami pričom Ft jedince 

potrebovali signifikantne dlhší čas (F1,31=7,05; p<0,05) ako K jedince na obrátenie sa o 180 

stupňov na podložke naklonenej v 25 stupňovom uhle (obr. 2.). 
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Štúdie realizované inými autormi, preukázali signifikantný negatívny účinok 

perinatálneho vystavenia ftalátom v testoch prevrátenia z chrbta na bruško, sily úchopu ako aj 

olfaktorickej orientácie [14, 19], čo sa však v našej štúdii nepotvrdilo. Odhalili sme však 

vplyv ftalátov v inom teste, ktorý sa využíva pre hodnotenie reflexného vývinu – v teste 

negatívnej geotaxie. Rozdiely vo výsledkoch možno odôvodniť tým, že v iných štúdiách boli 

aplikované vyššie  dávky ftalátov,  poprípade  bola  aplikovaná  zmes  ftalátov  v kombinácií 

s inými ED. Avšak naše výsledky ukazujú, že aj mix troch ftalátov v relatívne malých 

dávkach môže ovplyvniť reflexný vývin. 

 

 
 

Obr. 2. Vplyv perinatálneho účinku ftalátov na čas otočenia v teste negatívnej geotaxie. 
Ftalátová skupina n= 22; kontrolná skupina n= 23. Hodnoty sú udávané ako priemer/deň ± SEM. 

Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (*p<0,05). 
 
 

Vývinové míľniky sme sledovali, aby bolo možné zhodnotiť oneskorenie vo vývine 

testovaných mláďat. Väčšina parametrov sa signifikantne nelíšila, zaujímavá bola 

signifikantne znížená  hmotnosť  pri  narodení  u jedincov  z ftalátovej  skupiny.  Hoci  už 

v ďalších dňoch postnatálneho vývinu sa hmotnosť signifikantne nelíšila, aj výsledky z iných 

štúdií poukazujú na nepriaznivý vplyv účinku ftalátov na tento parameter [19]. 

Nami získané výsledky, môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu vplyvu endokrinných 

disruptorov na vývin jedinca a máme za to, že vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu produkciu 

chemických látok a ich možné aditívne účinky, je potrebné aj naďalej vyhodnocovať nielen 

neurobehaviorálny vývin, ale takisto aj spôsoby a mechanizmy, akými tieto látky spôsobujú 

odchýlky v tomto vývine. 
 
 

Záver   
Naša štúdia je jedna z mála, ktorá sa venuje vplyvu perinatálneho pôsobenia zmesi 

 

ftalátov na neuromotorický, reflexný a senzorický vývin u potkanov. Výsledky poukazujú na 
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vplyv relatívne malých dávok týchto endokrinných disruptorov, pričom sme zaznamenali 

signifikantne  nižšiu   pôrodnú   hmotnosť   a zhoršený  výkon   v teste   negatívnej   geotaxie 

u ovplyvnených jedincov. 
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Abstract 

 
Production of alcohol dehydrogenase with glycosylated sites in expression system Escherichia coli and 

its purification and analysis 
Glycosylation is the most prevalent and the most diverse co- and post-translational modification of 

proteins occurring in Eukarya, Bacteria and Archaea. Bacteria, especially Escherichia coli, offer great 
possibilities for production of recombinant proteins and now we are approaching a new opportunity in the field of 
glycoengineering, too. In our work, we designed the expression system based on E. coli for production of alcohol 
dehydrogenase (ADH) using a high-copy vector pJexpress-ADH-CGH and a low-copy pACYC-pgl2. The gene 
for ADH was enriched by 5 repetitions of glycan-binding (glycotag) site and 1 HisTag site at the C-terminal end 
of protein. We used a bioreactor for cultivation process and production of ADH, and after affinity 
chromatography purification step, we performed Western blot analysis using specific antibodies. The potential 
and desired feature of successfully glycosylated ADH, a higher effectivity and possibility of reusing in 
biotransformation, could be achieved by using attached glycans to a covalent oriented immobilization on the 
surface of magnetic nanoparticles. 

 
 
Keywords: glycosylation; Escherichia coli; alcohol dehydrogenase 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Glykobiológia predstavuje  rýchlo  rastúce  odvetvie  prírodných  vied  s aplikáciami 

v základnom výskume, biomedicíne a biotechnológiách. Samotná glykozylácia je nielen 

najbežnejší, ale  pravdepodobne  aj  najdôležitejším  posttranslačným  procesom,  ktorý  sa 

v prírode vyskytuje. Je známe, že ovplyvňuje expresiu, lokalizáciu a životnosť veľkého počtu 

proteínov, čo má v konečnom dôsledku vplyv na ich funkciu a s ňou spojené biologické 

procesy, ako je napr. imunitná odpoveď bunky [1]. Odhaduje sa, že približne 40% humánnych 

proteínov je glykozylovaných. Táto modifikácia predstavuje pre bunku energeticky náročný 

proces, kde sú do syntézy sekundárnych génových produktov, t. j. glykánov (oligosacharidy, 

ktoré sa naväzujú na proteíny), a ostatných glykozylačných dejov zapojené približne 2% 

ľudského genómu kódujúceho proteíny [2]. 

Momentálne sa na produkciu rekombinantných glykozylovaných proteínov najčastejšie 
 

využívajú expresné systémy cicavčích buniek. Tie sú schopné syntézy glykánov podobných 
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ľudským, keďže  samotné  bunky  sú  najviac  príbuzné  ľudskému  organizmu  v porovnaní 

s ostatnými, bežne využívanými expresnými systémami [3]. Okrem cicavčích buniek sa na 

produkciu glykozylovaných terapeutických proteínov využívajú aj kvasinkové a bakteriálne 

expresné systémy, hmyzie bunkové kultúry a rastliny. 

Expresné systémy založené na kmeňoch Escherichia coli predstavujú v súčasnej dobe 

jeden z najpoužívanejších nástrojov v oblasti biotechnológií. Od objavu a funkčného prenosu 

N-glykozylačnej dráhy z Campylobacter jejuni v roku 2002 je E. coli navyše potenciálnym 

producentom glykoproteínov [4]. 

V oblasti biológie, biochémie a medicíny bolo dokázané, že v mnohých chirálnych 

zlúčeninách je len jeden enantiomér aktívny. Farmaceutický, kozmetický, potravinársky ale aj 

agrochemický priemysel sa neustále snažia o čo najlepšiu produkciu asymetrických 

produktov, resp. medziproduktov syntézy. Enzým ADH dokáže asymetricky redukovať 

prochirálne ketóny, čím sa dosiahne stereoselektívna syntéza opticky aktívnych alkoholov, 

pričom jej imobilizácia predstavuje elegantné riešenie pre komerčné použitie v priemysle [5]. 

V niektorých prípadoch nestačí len enzým imobilizovať, ale je potrebné sa zamerať aj na 

orientáciu, akou má byť proteín naviazaný na nosič. Riešením by mohol byť vznik 

kovalentnej väzby medzi glykánovou štruktúrou proteínu a matricou. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Izolácia plazmidovej DNA 
 

Plazmid  pUC57  sme  izolovali  použitím  komerčných  kitov  QIAprep  Spin 

Miniprep Kit (Qiagen), pričom sme postupovali podľa výrobcom uvedeného návodu. 

Restrikčná analýza a ligácia 

Izolovaný plazmid sme poštiepili enzýmami XbaI a SalI (1 h, 37°C), čím sme získali 

inzert ADH- CGH. Rovnakými enzýmami sme poštiepili plazmid pJexpress401, do ktorého 

bol procesom ligácie s T4 ligázou vložený inzert ADH-CGH [6]. 

Transformácia E. coli CLM24 
 

Kmeň CLM24 sme transformovali plazmidom pJexpress401 ADH-CGH. Takto 

pripravenú zmes  sme  inkubovali  5-10  min  na  ľade,  potom  sme  vzorku  vystavili  na  45 

s teplotnému šoku v termobloku pri 42°C, a následne boli bunky po dobu 2 min opäť vrátené 

na ľad. Po tomto kroku sme k bunkám pridali 0,5 ml tekutého LB média s prídavkom 1% Glc 

a vzorka bola kultivovaná pri 37°C po dobu 1 h so stálym trepaním (550 rpm). Po kultivácii 

561 



sme   zmes   naočkovali   na   agarózové   misky  s   prídavkom   1%   glukóza   a príslušnými 

antibiotikami. Vzorky sme kultivovali cez noc pri 37°C. 

Vsádková (batch) fermentácia 
 

Kultúra buniek CLM24 bola fermentovaná v bioreaktore (2 l Sartorius Biostat B+), 

v ktorom sa nachádzalo TB médium (1 l), glukóza (0,1%) a antibiotiká kanamycín (1 mM) 

a chloramfenikol (1 mM). Kultivačné parametre sme nastavili nasledovne: pH 7,2, O2 

saturácia 3%, teplota 20-28°C, automatické dávkovanie odpeňovacieho činidla. Po dosiahnutí 

OD600 = 5-7, sme expresiu ADH-CGH indukovali pridaním IPTG do výslednej koncentrácie 

1mM. Po indukcii boli bunky kultivované 16–22 h. Podľa uváženia a potreby sme 

kultivovaným bunkám pridávali ako zdroj uhlíka 100% glycerol (7–15 ml na kultiváciu). Pred 

indukciou v čase t=0 h a pred ukončením fermentácie v čase t=16-22 h, sme z kultúry odobrali 

vzorku buniek určenú na analýzu pomocou SDS-PAGE a Western blotu. Po skončení 

fermentácie sme celú kultúru scentrifugovali a bunkový pelet pred ďalšou analýzou uchovali 

pri -20°C. 

Purifikácia proteínu 
 

Purifikačný proces zahŕňal sonikáciu bunkového peletu ultrazvukom, centrifugáciu, 

afinitnú chromatografiu a dialýzu. Proteín ADH-CGH sme purifikovali pomocou afinitnej 

chromatografie (IMAC) so systémom FPLC systém Äkta Avant 25 (GE Healthcare). Použili 

sme komerčne dostupnú kolónu HisTrap HP s objemom 1 ml, prípadne lektínovú kolónu 

conA s rovnakým objemom. Plne automatický program pozostával z: premytie kolóny 

deionizovanou vodou (5 – 10 objemov kolóny (CV)), ekvilibrácie pred nanesením vzorky (5- 

10 CV) ekvlibračným/premývacím roztokom, priameho nanesenia vzorky na kolónu pomocou 

vzorkovej pumpy, premytia kolóny ekvlibračným/premývacím roztokom, elúcie premytím 

kolóny elučným roztokom (max. 5 CV) a automatického odchytenia elučných píkov frakčným 

zberačom na základe definovaných parametrov. K frakcii obsahujúcej vyeluovaný ADH-CGH 

sme pridali 100% glycerol v pomere 1:1 a vzorku sme uchovávali pri teplote -20°C. 

Western Blot analýza 
 

Prvým krokom analýzy je separácia vzoriek metódou SDS-PAGE. Vzorky a gél sme si 

pripravili podľa Laemmliho [7]. Následne boli separované proteíny z SDS 

polyakrylamidového gélu prenesené na polyvinylidénfluoridovou (PVDF) membránou 

metódou Western blotingu.. Po transfere bola membrána blokovaná roztokom 5% mlieka 

v TBST po dobu 30 min. V ďalšom kroku bola membrána inkubovaná v roztoku primárnej 

protilátky pri 4°C cez noc, (rabbit anti-ADH IgG alebo mouse anti-His IgG). Po nočnej 
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inkubácii sme membránu premyli roztokom TBST. Následne sme membránu 1 hodinu 

inkubovali s roztokom sekundárnej protilátky (HRP-konjugovaná Goat anti-mouse alebo 

Donkey anti-rabbit, v závislosti od primárnej protilátky) pri izbovej teplote. Nakoniec sme 

membránu opäť premývali roztokom TBST. V poslednom kroku sme membránu 2-3 minúty 

premývali roztokom z komerčného kitu ECL Amersham Select kit v pomere 1:1 a analyzovali 

sme ju pomocou prístroja ImageQuant LAS 500, ktorý automaticky vyhodnotil expozičný čas 

a zaznamenal signály. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V prvom kroku experimentu sme si pripravili plazmid pJexpress401 ADH-CGH, ktorý 

obsahoval sekvenciu génu pre ADH s piatimi glykotagmi pre naviazanie glykánu a jedným pre 

HisTag (Obr. 1). 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Plazmid pJexpress401 ADH-CGH – Genóm plazmidu obsahuje gény pre lacI represor, kanamycínovú 
rezistenciu, počiatok replikácie ORI a optimalizovaný gén ADH pre E. coli. Na jeho N-konci sa nachádza 
signálna sekvencia pelB umožňujúca transport do periplazmy a C-terminálne sú orientované His kotva pre 

uľahčenie purifikácie enzýmu a repetície kodónov pre sekvenciu aminokyselín D-Q-N-A-T, ktorá je 
rozoznávacím miestom oligosacharyltransferázy katalyzujúcej transport glykánu na proteín. 

 
 

Konštruktom sme následne transformovali kmeň E. coli CLM24. Po 16 až 22 h 

expresii sme bunky oddelili od supernatantu, sonikovali ultrazvukom a opäť centrifugovali 

pričom získaný supernatant bol purifikovaný procesom afinitnej chromatografie. Takto 

pripravená ADH-CGH bola separovaná v SDS-PAGE géli a následne prenesená na PVDF 

membránu, na ktorej boli chemiluminiscenčnou metódou detegované proteíny. Ako je vidieť 
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na Obrázku 2, pri použití Ni-NTA kolóny, na ktorú sa viaže HisTag, sme zaznamenali 

najväčšie množstvo proteínu v elučnej frakcii (vyhovujúci výsledok), ale na základe tak 

hrubého signálu nedokážeme určiť, či je daný proteín glykozylovaný. Preto sme sa rozhodli 

použiť kolónu, ktorá viaže proteíny na základe interakcie lektín – sacharid (glykán proteínu), 

a týmto spôsobom by sme definitívne dokázali prítomnosť glykozylovanej ADH-CGH. Avšak 

interakcia nefungovala podľa predpokladu pravdepodobne kvôli tomu, že lektín conA 

(concavalin A) viazaný na kolóne nemá dostatočnú afinitu voči bakteriálnemu GalNAc (N- 

acetyl galaktozamín). Väčšina proteínu sa nachádzala vo nezachytenej frakcii (flow through), 

kde však ale vidno „trojitý signál/pásik“, ktorý by podľa porovnania s pozitívnou kontrolou 

mal byť dôkazom úspešnej glykozylácie ADH-CGH. Ako pozitívnu kontrolu sme použili 

proteín AcrA, ktorý pôvodne pochádza z C. jejuni, a jeho glykozylácia sa taktiež prejavuje 

rovnakým profilom, ako je vyobrazené na Obrázku 3. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8   9   10   11 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Dôkaz prítomnosti proteínu ADH-CGH na PVDF membráne – Označenie dráh: 1. indukcia expresie, 
2. expresia po 18 h, 3. pelet po sonikácii, 4. supernatant po sonikácii, 5. flow through po IMAC, 6. wash po 

IMAC, 7. elúcia po IMAC, 8. molekulový štandard, 9. flow through po IMAC s lektínovou kolónou, 10. wash po 
IMAC s lektínovou kolónou, 11. elúcia 1 po IMAC s lektínovou kolónou, 12. elúcia 2 po IMAC s lektínovou 

kolónou. 
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ADH-CGH 
 

 
Obr. 3. Western blot analýza proteínu ADH-CGH a jeho porovnanie voči pozitívnej kontrole AcrA – A) 

proteín AcrA: prvá dráha – produkcia pri 28 °C, druhá dráha – produkcia pri 37 °C, detekcia s primárnou 
protilátkou proti HisTagu; B) proteín ADH-CGH: prvá dráha – produkcia pri 20 °C, druhá dráha – produkcia pri 

28°C, detekcia s primárnou protilátkou proti ADH. 
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Pokračovaním tohto experimentu môže byť deglykozylačná reakcia, pri ktorej 

dochádza k enzymatickému odštiepeniu glykánov z proteínu, pričom detekcia by bola opäť 

sprostredkovaná metódou Western blot. Po úspešnej produkcii, purifikácii proteínu a detekcii 

glykozylácie sa v ďalších experimentoch zameriame na možnosť imobilizácie ADH na povrch 

magnetických nanočastíc, kde by väzba medzi nanočasticami a proteínom mala byť 

sprostredkovaná práve cez glykány. 
 
 

Záver   
V našej práci sme pripravili expresný systém na základe E. coli schopný glykozylácie 

 

periplazmaticky  exprimovaných   proteínov.   Purifikovali   sme   bunkový   lyzát   získaný 

z kultivácie v bioreaktore a pomocou imonoblotovej analýzy sme potvrdili stabilnú expresiu 

ADH-CGH v E. coli, o ktorom na základe signálu predpokladáme, že je glykozylovaný. Ďalší 

krok predstavuje definitívne potvrdenie prítomnosti a štruktúry glykánu, následné 

naprodukovanie a purifikáciu glykozylovanej ADH-CGH v množstve postačujúcom pre 

realizovanie samotnej kovalentnej imobilizácie enzýmu. 
 
 
Poďakovanie 

 

Príspevok je výsledkom realizácie projektu Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

(APVV-15-0466) a tiež vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre 

projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 2. Fáza, ITMS 

2014+ 313021D075, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“ 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Varki A.,  Cummings R. D.,  Esko J. D., et al. (2015) Essentials of Glycobiology. Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, Woodbury, NY, USA, p. 800. 

[2]    Schäffer C., Messner P. (2016) Fems Microbiol. Rev. 41(1), p. 49 
 

[3] Pandhal J., Woodruff L., Jaffe S., et al. (2013) Biotechnol. Bioeng. 110(9), p. 2482 

[4] Wacker M., Linton D., Hitchen P., et al. (2002) Science 289(5599), p. 1790 

[5]    Barbayianni E., Kokotos G., (2012) Chem. Cat. Chem. 4(5), p. 592 
 

[6] Pandhal J., Desai P., Walpole C., et al. (2012) Biochem. Bioph. Res. Co. 419(3), p. 472 

[7] Laemmli U. K., (1970) Nature 227(5259), p. 680 

565 



Príprava plazmidov na testovanie sekrečneho systému 
pre produkciu rekombinantných proteínov v Candida utilis 

 
Anna Oravetzová, Veronika Lišková, Beáta Pavlíková, Hana Boňková, Martin Šafranek, Ján 

Krahulec 
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie 
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava, Slovenská republika, 

aoravetzova@gmail.com 
 
 
 
Abstract 

 
Preparation of plasmids for testing Candida utilis secretory system for production of recombinants 

proteins  
We designed and constructed a new expression system for heterogeneous production and study of 

secretory pathway of food yeast Candida utilis. We modified hEK by addition of invertase signal and 
transmembrane domain to achieve localisation of the enzyme in the membrane of endoplasmatic reticulum with 
active C-end directed to the lumen of ER. For the detection of proper localisation and direction of hEK, we 
prepared detection plasmids with inducible promoter pGAP and a gene for modified alpha-glucosidase. The 
alpha-glucosidase has invertase signal from invertase, his-tag, and in the variable domain is modified by the 
sequence “DDDDK” recognised and restricted by hEK. In case of correct direction of hEK, level of alpha- 
glucosidase will be decreased, and we can recognise it by western bloting or measuring its ability to grow on 
maltose medium. This work is about preparation of a set of detection plasmids for further complex study of our 
new secretory system. 

 
 
Keywords: secretory pathway; Candida utilis; human enterokinase; recombinat proteins 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Candida utilis je biotechnologicky významná kvasinka rodu Candida. Je pomenovaná 

aj ako „torula“ alebo Hansenula jadinii a býva často krát stotožňovaná s blízko príbuznou 

kvasinkou Pichia jadinii (Cyberlindnera jadinii) [1]. Candida má veľký potenciál pre 

biotechnologický priemysel a pre produkciu rekombinantných proteínov. Jej výhodami sú 

používanie štandardného genetického kódu [2], schopnosť pokročilých potranslačných 

modifikácií, rast na širokom spektre substrátov s adaptáciou na rôzne zdroje uhlíka a dusíka 

[3, 4] a absencia extracelulárnych proteáz [5]. Pre priemyselnú výrobu je zvlášť zaujímavé jej 

využitie xylózy (základná zložka hemicelulózy), ktorá predstavuje lacný a hlavne významný 

zdroj obnoviteľnej energie. V klasických biotechnológiách bola C. utilis použitá na produkciu 

SCP - single cell proteínu, z odpadových substrátov a je certifikovaná ako GRAS organizmus 

[3]. Genóm C. utilis bol prvý krát osekvenovaný len pomerne nedávno. Zatiaľ je úplne 

osekvenovaných len 13 chromozómov, sekvencia jedného chromozómu je stále neúplná [2, 

5]. Ploídia kvasinky je stale v štádiu výskumu [6, 7]. 

Prvotne bola využívaná na produkciu vnútrobunkových proteínov až neskôr, s väčšími 
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poznatkami o sekrécií, sa začala využívať aj na extracelulárnu produkciu do média. Našim 

cieľom je vytvorenie nového sekrečného systému pre C. utilis s ľudskou enterokinázou 

zabudovanou v membráne endoplazmatického retikula. Systém je navrhnutý pre produkciu 

proteínov s fúznym tágom pre lepšiu transkripciu a transláciu. Fúzny tag by bol oddelený od 

produkovaného proteínu  rozpoznávacou  sekvenciou  „DDDDK“  pre  ľudskú  enterokinázu 

a k jeho odštiepeniu by dochádzalo už v lumene endoplazmatického retikula. Tento systém by 

predišiel niektorým downstream procesom, inak potrebným pre odstránenie tagu. 

Systém pozostáva z dvoch produkčných plazmidov, pomenovaných podľa promotora 

pSTE5 a pACT1. Pre detekciu správneho umiestnenia enterokinázy sme pripravili sériu 

plazmidov s inducibilným promótorom pGLC d3 s modifikovanou alfa-glukozidázou, ktorá 

vo variabilnej doméne obsahuje „DDDDK“ sekvenciu Pomocou detekčného plazmidu 

budeme identifikovať správnu inkorporáciu enterokinázy do lumenu endoplazmatického 

retikula a zároveň aj jej proteolytickú aktivitu, ktorá se prejaví ako ztrata α-glukozidazovej 

aktivity maltazového genu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Izolácia plazmidovej DNA pomocou kitu 
 

Na izoláciu plazmidovej DNA sme použili QIAprep Spin Miniprep Kit (QIAGEN) a 
 

Plasmid Midi Kit (Plasmid Midi Kit (100), QIAGEN) postupujúc podľa priloženého návodu. 
 
 
 

Tab. 1. Použité kmene E.coli a C. utilis s príslušným genotypom a zdrojom. 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 
XL1 endA1 gyrA96 (nalR) thi-1 recA1 

relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 proAB+ 

lacIq Δ (lacZ)M15] hsdR17 (rK- mK+) 

Stratagene 

C. utilis 
CCY 39- 38-18 

Divý typ Slovenský chemický 
ústav SAS 

C. utilis ΔglcF Zeor, Δαglc loxP [8] 
 
 

Polymerazová reťazová reakcia a fúzna polymerazová reakcia 
 

Polymerázovú reťazovú reakciu sme používali pri skladaní vektorov. Reakcia bola 

navrhnutá na 50 µl. Reakčná zmes obsahovala primery, dNTP, 10x koncentrovaný pufor PFU 

s obsahom MgCl2, PfuUltraII Fusion HS DNA Polymerázu (Agilent Technologies), templát 

a sterilnú ultra pure H2O. PCR reakcie prebiehali v Biometra's T-Personal Thermal Cycler. 

Základom pre jednotlivé detaily programov bol manuál od výrobcu, upravený podľa dĺžky 

produktu. Zloženie fúznej PCR reakcie bolo veľmi podobné klasickej PCR reakcii, ako 

templát sme však použili dva produkty predchadzajúcich PCR reakcií a čas elongácie sa však 
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Kroky  Teplota Čas 
Počiatočná 
denaturácia 

1x 96°C 2 min. 

Denaturácia 35x 96°C 40sek 
Amplifikácia 54°C 40sek 
Elongácia 72°C 1 min. 
Záverečná 
elongácia 

1x 72°C 3 min. 

  4°C  
 

predĺžil  na  1,5  minúty.  Každá  alfa-glukozidáza  v jednotlivých  primeroch  bola  skladaná 

pomocou inej sady primerov. 
 

 
Tab. 2. Reakčná zmes Tab. 3. Teplotný cyklus amplifikácie 

 
Zložky Množstvo 
10 μmol.dm-3 Primer R 1 µl 
10 μmol.dm-3 Primer F 1 µl 
12,5 mmol.dm-3 dNTP 0,5 µl 
10x pufor PFU 5 µl 
PfuUltraII Fusion HS DNA 
Polymeráza 

0,7 µl 

templát 50- 100 ng/µl 1 µl 
Ultra pure H2O 40,8 µl 
Celkom 50 µl 

 
 

Transformovanie elektrokompetetných buniek elektroporáciou 
 

Na elektroporáciu sme použili elektroporačné kyvety (Gene Pulser/MicroPulser 

Electroporation Cuvettes, 0.2 cm, Biorad) a prístroj GenePulser (BioRad). Množstvo použitej 

DNA varírovalo od jej koncentrácie. Na bakteriálne bunky E.coli sme aplikovali jeden 

elektrický pulz s kapacitou 25 μF, napätím 2,5 kV a odporom 200 Ω. Bunky sme nechali rásť 

1 hodinu v termostate na 37°C a následne ich vysiali na pripravené LB misky so zeocínom 

(100 mg/ml). C. utilis sme elektroporovali elektrickým pulzom s kapacitou 25 μF, napätím 1,5 

kV a odporom 600 Ω. Bunky sme následne kultivovali na trepačke 2,5-3 hodiny pri 29°C. Po 

kultivácií sme bunky vysiali na tuhé YPD médium s obsahom zeocínu (100 mg/ml). 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Príprava    jednotlivých    plazmidov     pGLC     pozostávala     z niekoľkých     častí. 

V samostatných PCR reakciách sme si namplifikovali pravú (A) a ľavú časť (B) alfa-

glukozidázy z genómu Candida utilis (Obr. 1). Pomocou primerov, ktoré nasadajú vo 

vnútorných častiach alfa-glukozidazovej sekvencie sme vniesli sekvenciu „CGATAAGGA“, 

ktorá dotvorila rozpoznávacie miesto pre enterokinázu uprostred génu. Následne sme časti 

spojili do jedného fragmentu fúznou PCR (Obr. 2). Treťou PCR reakciou sme namnožili 

získaný produkt a pridali k nemu príslušný invertazový signál a His-tag. 

Takto vytvorený fragment sme následne štiepili pomocou SalI a SnaBI. Ako základný 

plazmid na prípravu detekčných plazmidov sme použili pGLC d3 LacZ, ktorý sme štiepili 

rovnakými enzýmami ako PCR produkt (Obr. 3). Po ligácií a transformácií sme bunky 

selektovali na základe zeocínovej rezistencie na LB médiu a tým získali transformanty. 
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Obr. 1. Single PCR reakcie 
1. ladder; 2. 13 A; 3. 13 B;4. 14 A; 5. 14 B 

Obr. 2. Fúzna PCR A a B reakcií 
1. ladder; 2. Fúzna PCR 13A+13B; 3. 

Fúzna PCR 14A+14B 
 
 
 

 
 

Obr. 3. Štiepenia pred ligáciou 
1.ladder; 2. 13*+INV/SalI, SnaBI; 3.14*+INV/SalI, SnaBI; 4.pGLC d3 LacZ5. pGLC d3 lacZ / SalI, SnaBI 

 
 

Pre kontrolu  správnosti  klonov  sme  vyizolovali  plazmidovú  DNA  pomocou  kitu 

a kontrolne ju štiepili restikčnými enzýmami – PvuII, SalI HF a SalI HF v kombinácii so 

SnaBI (Obr. 4). Klony so správnym štiepnym profilom sme následne osekvenovali. Pred 

transformovaním do kvasinky sme vyizolovali plazmidovu DNA zo 100 ml nočnej kultúry 

a plazmidovú DNA poštiepili ScaI enzýmom v géne pre 18S rDNA (Obr. 5).  Po 

elektroporácií do kvasinkovej bunky by malo dochádzať k zabudovaniu sekvencie do genómu 

Candida utilis prostredníctvom homologickej rekombinácie. 
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Obr. 4. Kontrolné štiepenie pGLC klonov 
1. ladder; 2. pGLC d3 7* 10; 3. /SalI, 4. /SalI, SnaBI; 5. /PvuII, 6. 
pGLC d3 12* 28; 7. /SalI; 8. /SalI, SnaBI; 9. /PvuII; 10. pGLC d3 

13* 3; 11. /SalI; 12. /SalI, SnaBI, 13. /PvuII,14. pGLC d3 14* 2;15. 
/SalI;16. /SalI, SnaBI, 17. /PvuII;18. pGLC d3 15* 6, 19. /SalI, 21. 

/SalI, SnaBI; 22. /PvuII 

 

Obr. 5. Linearizačné štiepenie v 18S 
géne 

1. ladder; 2. pGLC d3 7* 10; 3. pGLC 
d3 7* 10/ScaI; 4. pGLC d3 12* 28; 5. 

pGLC d3 12* 28/ScaI; 6. pGLC d3 15* 
6; 7. pGLC d3 15* 6/ScaI 

 
 

Pripravené plazmidy: 
 

 
 

Obr. 6. pGLC d3- mal 7 klon 10 
Kontrolný detekčný plazmid s nemodifikovanou alfa-glukozidázou, bez INV signálneho peptidu a his- 

tagu 
 

 
 

Obr. 7. pGLC d3- mal 12 klon 28 
Detekčný plazmid s INV signálom a his-tagom pred modifikovaným génom alfa-glukozidázy. 

 

 
 

Obr. 8. pGLC d3- mal 13 klon 3 
Detekčný plazmid s INV signálom so serínom a his-tagom pred modifikovaným génom 

alfa-glukozidázy. 
 

 
 

Obr. 9. pGLC d3- mal 14 klon 2 
Detekčný plazmid s INV signálom a pred modifikovaným génom alfa-glukozidázy a his-tagom za génom. 
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Obr. 10. pGLC d3- mal 15 klon 6 
Detekčný plazmid s INV signálom so serínom a pred modifikovaným génom alfa-glukozidázy a his-tagom 

za génom 
 
 

Záver   
Navrhli a vytvorili sme a päť konštruktov detekčného plazmidu na overenie aktivity 

 

a lokalizácie ľudskej enterokinázy (Obr. 6. – 10.). Jednotlivé plazmidy sú od seba odlišné 

v lokalizácii His-tagu  a použitím  dvoch  invertazových  signálnych  peptidov,  odlišných 

v jednom seríne. Najbližším plánom je pokračovať v hľadaní klonov Candida utilis so 

správne inkorporovanými plazmidmi v 18S rDNA sekvencii. Následne budeme merať aktivity 

alfa-glukozidázy a porovnáme účinnosť jednotlivých signálnych peptidov a umiestnenia His- 

tagu. V záverečnej  fáze  budú  plazmidy použité  na  testovanie  sekréčneho  systému  STE5 

a ACT1. 
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Abstract 

 
Dopamine receptors 1 and 2 (DRD1, DRD2) are essential for signalling in the brain for a multitude of 

brain functions. Previous work using several antibodies against these receptors is abundant but only the minority 
of antibodies used have been validated and therefore the results of these studies remain uncertain. Herein, 
antibodies against DRD1 and DRD2 have been tested using western blotting and immunohistochemistry on 
mouse striatum (wild type and corresponding knock-out mice) and when specific, they were further evaluated on 
rat and human striatum. Moreover, a DRD1 and a DRD2 antibody that were found specific in our tests were used 
for immunoprecipitation with subsequent mass spectrometrical identification of the immunoprecipitate. Two out 
of nine antibodies (anti DRD1 Sigma Aldrich D2944 and anti DRD2 Merck Millipore AB5084P) against the 
abovementioned dopamine receptors were specific through evaluation for DRD1 and DRD2. Own observations 
may be valuable for the interpretation of previous results and the design of future studies using on dopamine 
receptors DRD1 or DRD2. 

 
 
Keywords: dopamine receptor; antibody; validation; immunohistochemistry; western blotting 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

Dopamine plays an important role in the central nervous system where it exerts a 

multitude of functions including the control of locomotion, neuroendocrine secretion, 

motivation, affective behaviour, emotions, working memory, learning and cognition per se 

[1]. The dopaminergic system has been implicated in various neurological and psychiatric 

disorders such as Parkinson’s disease [2], schizophrenia [3] and addiction [4]. Therefore, 

information on structure, function, localisation and distribution of dopaminergic receptors are 

of pivotal importance. 

Several companies offer antibodies against dopamine DRD1 and DRD2, however, 

mainly without prior validation. Jensen and co-workers [5] tested ten commercially available 

antibodies against alpha-1-adrenergic receptor subtypes and reported absence of specificity. 

Likewise, Jositsch et al [6] challenged the suitability of muscarinic acetylcholine receptors 
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using  tissue  sections  of  receptor  gene-deficient  mice  through  immunohistochemistry and 

stated them as non-specific. 

It was therefore the aim of the study to validate commercially available antibodies 

against DRD1 and DRD2 using western blotting (WB), fluorescent immunohistochemistry 

(IF) and a mass spectrometrical (MS) approach. And indeed, out of seven studied antibodies, 

two antibodies DRD1 D2944 (Sigma Aldrich, Missouri, USA) and DRD2 AB5084P (Merck 

Millipore, Darmstadt, Germany), were shown to be specific for DRD1 and DRD2. 
 
 
Material and methods 

 

Immunoblotting 
 

Frozen right brain hemispheres of mice and rats, and post-mortem human brain 

striatum were homogenized in Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent, and centrifuged 

for 10 min at 1,200 x g. Supernatants were further centrifuged for 20 min at 15,000 x g. 

Synaptosomes were solubilized in SDS buffer with EDTA-free Protease Inhibitor Cocktail 

(PIC), 50mM Tris pH 8.0 and 150mM sodium chloride. Synaptosomes (40 µg of proteins 

from each mouse and 20 µg of proteins from rat and human striatum) were electrophoresed on 

a 10% SDS-polyacrylamide gel and transferred to PVDF membranes. The membranes were 

blocked in 5% milk and incubated overnight in primary antibodies (anti DRD1- AB1765P 

Merck Millipore, sc-14001 Santa Cruz Bio., D2944 Sigma Aldrich, ADR-001 Alomone Labs, 

and anti DRD2- ab21218 abcam, AB5084P Merck Millipore, sc-7523 Santa Cruz Bio) diluted 

in 5% milk, next day washed and incubated with secondary antibody in 5% milk. Blots were 

developed using the ECL reagent. 

Immunohistochemistry 
 

Eight-week-old male mice and 12-week-old male rats were perfused. Animal brains 

and a post-mortem human basal ganglion were removed and post-fixed. Each brain tissue was 

rinsed with PBS and immersed in sterilized PBS. Afterwards, brains were incubated overnight 

in 30% sucrose with 0.02% NaN3 at 4°C. Immediately prior to cutting, brains were embedded 

in O.C.T. Tissue-Tek compound and deep-frozen in liquid nitrogen. Tissue was sectioned at 

20 µm (mice) and 30 µm (rat and human) with a Leica CM3050 cryostat. Sections were 

blocked in 5% normal donkey serum (NDS) (D9663, Sigma Aldrich), 0.3% Triton X-100, 2% 

BSA in 0.1M PB 7.4 for 2 hours at 22-24°C and incubated 48 hours with primary antibody at 

4°C in 0.1 M PB, 1% NDS, 0.1% Triton X-100, 0.1% BSA with continuous stirring. After 

three  washing steps  in  0.1M  PB,  sections  were incubated with corresponding secondary 
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antibodies for 2 hours at 22-24°C in 2% BSA. DAPI staining was used to assess the gross cell 

morphology. All sections were mounted with fluorescence mounting medium and were 

imaged using a Zeiss LSM780 confocal microscope. 

Immunoprecipitation followed by mass spectrometry 
 

Rat striatum tissue samples were homogenized in homogenization buffer containing 

100 mM HEPES (pH 7.7), 300 mM sucrose supplemented with PIC. The homogenate was 

centrifuged at 1,000 x g for 10 min at 4°C. The supernatant was collected and the 

homogenization step was repeated. Supernatants were ultracentrifuged at 50,000 x g for 30 

min at 4°C. Pellets were re-suspended in washing buffer (homogenization buffer without 

sucrose), followed by ultracentrifugation at 50,000 x g for 30 min at 4°C. The pellets were re- 

suspended in solubilisation buffer containing 1% DDM, 150 mM NaCl, 5% glycerol, 10 mM 

PB supplemented with PIC. Samples were incubated on ice for 1 hour and vortexed every 10 

minutes, further centrifuged for 1 hour at 15,000 x g at 4 °C. Solubilized membrane fractions 

(2 mg of proteins) were incubated with 10 µg of DRD1 antibody D2944 (Sigma Aldrich) or 

DRD2 antibody AB5084 (Merck Millipore) for 48 hours at 4°C, followed by incubation with 

protein G-sepharose beads on a rotating wheel at 4°C for 4 hours. Bound proteins were 

washed five times with washing buffer (solubilisation buffer without DDM) and eluted with 

1.2 M glycine, pH 2.5. Proteins were acetone-precipitated overnight. Negative controls were 

prepared analogously but in the absence of antibodies. 

Pellets were reconstituted with urea buffer consisting of 7M urea, 2M thiourea, 4% 

CHAPS, 100 mM DTT and 50 mM TEAB with PIC. 20 µg of samples were digested with 

trypsin (1:100 w/w) using the filter-aided sample preparation (FASP) as previously described 

with minor modifications [7]. All digests for label-free analyses were desalted and 

concentrated with customized reversed-phase C18 tips and reconstituted in 5% formic acid. 

Samples were injected onto a Dionex Ultimate 3000 system coupled to a Q-Exactive Plus 

mass spectrometer for LC-MS/MS analyzation. From a thermostated autosampler, 10 μL that 

correspond to 1 µg of the peptide mixture was automatically loaded onto a trap column. The 

acquired raw MS data files were processed in MaxQuant 1.5.3.30 and searched against the rat 

Swiss-Prot protein database version v 2015.11.11. 
 
 
Results and discussion 

 

DRD1 and DRD2 antibody specificity were tested and indeed, two antibodies were 

identified as valuable for neuroscience research. 
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Out of seven tested antibodies two were confirmed to be specific by western blot 

analysis, detecting bands in lanes loaded with WT mouse brain proteins but not in lanes 

loaded with corresponding KO brain proteins (Fig. 1). The functional DRD1 antibody D2944 

(Sigma Aldrich) showed a major band at ~95kDa and a minor band at ~100kDa (Fig. 1a). 

Antibody reactivity was further tested on rat and human striatum and bands of comparable 

molecular weight were detected in rat samples, while in the human sample a single band at 

~95kDa was detected (Fig. 1a). WBs using the DRD2 antibody AB5084 (Merck Millipore) 

revealed that DRD2 protein was completely absent from DRD2-KO mice and only in WT 

three bands were detected between ~50kDa and ~100kDa. Comparable bands were detected in 

rat brain, while in human brain three bands between 70kDa and ~100kDa were observed (Fig 

1c). Antibodies against DRD1 AB1765P (Merck Millipore), sc-14001 (Santa Cruz Bio.), 

ADR-001 (Alomone Labs), and anti DRD2 ab21218 (abcam) and sc-7523 (Santa Cruz Bio.) 

detected a single band in both, WT and DRD2-KO mice at ~100kDa (Fig. 1b, c). 
 
 

 
 

Fig. 1. Western blot analysis using antibodies against DRD1 and DRD2–KO – (a) Antibody against 
DRD1 D2944 (Sigma Aldrich). (b) Antibodies against DRD1 AB1765P (Merck Millipore), sc-14001 (Santa 

Cruz Biotechnology) and ADR-001 (Alomone Labs). (c) Antibody against DRD2 AB5084P (Merck Millipore). 
(d) Antibodies against DRD2 ab21218 (abcam) and sc-7523 (Santa Cruz Biotechnology). KO=dopamine 

receptor 1 knock-out mouse, DRD2-KO=dopamine receptor 2 knock-out mouse, WT=wild type. 
 
 

The antibody against DRD1 D2944 (Sigma Aldrich) was further evaluated on IF, 

where it showed high specificity (Fig. 2a-d). No signal was detected in DRD1-KO mouse 

striatal tissue (Fig. 2a) as compared to highly specific DRD1 detection in corresponding WT 

(Fig. 2b). The antibody was reacting with rat and human striatum as well, where it was clearly 

confined to the striatal matrix which is known to be rich in dopamine receptors and showed 
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only minimal immunoreactivity in surrounding areas (Fig. 2c, d). Also, antibody against 

DRD2 AB5084 (Merck Millipore) was highly specific. It showed no specific 

immunoreactivity in striatum of DRD2-KO mice (Fig. 2e) as compared to the corresponding 

area of WT mice (Fig. 2f), indicating specific protein recognition on IF analysis. The antibody 

reacted with rat and human striatum as well, where it was confined to the striatal matrix with 

only minimal immunoreactivity in surrounding areas (Fig. 2g, h). 

 

 
 

Fig. 2. Immunohistochemical analysis using antibodies against DRD1 and DRD2. Representative images of 
DRD1 D2944 (Sigma Aldrich) immunolabeling in (a) DRD1-KO mouse, (b) WT mouse, (c) rat and (d) human 

brain. Representative images of DRD2 AB5084P (Merck Millipore) immunolabeling in (e) DRD2-KO mouse, (f) 
WT mouse, (g) rat and (h) human brain. DRD1-KO=dopamine receptor 1 knock-out mouse, DRD2- 

KO=dopamine receptor 2 knock-out mouse, WT=wild type, cc=corpus callosum, cx=cerebral cortex, ec=external 
capsule, st=striatum. 

 
 

Immunoprecipitation in combination with mass spectrometry was performed to verify 

antibodies specific interaction with protein target (DRD1 or DRD2) and to figure out the 

abundance of protein in the sample. In Figure 3a, the enrichment of the target DRD1 protein 

using the antibody against DRD1 D2944 (Sigma Aldrich) was apparent in compartment to 

other co-immunoprecipitated proteins (Fig. 3b). These proteins represent known and potential 

interaction partners or cross-reactivity targets. DRD1, together with the immunoglobulins, 

(IGK-C and IGG-2A) from the antibody utilized comprise the top three proteins enriched. 

Similarly, an antibody against DRD2 AB5084P (Merck Millipore) highly enriched the 

target protein DRD2 in comparison to the other proteins (Fig. 3a, c). Proline-rich 

transmembrane protein 1, PRRT1 (a component of the outer core of AMPAR complex) and 

tubulin TUBB2A were also highly enriched with this antibody. The ubiquitous GAPDH is 

present in both, immunoprecipitated samples and bead controls. 
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Fig. 3. IP-MS of antibodies against DRD1 and DRD2. (a) Immunoprecipitated samples showed 
enrichment of DRD1 protein using an antibody against DRD1 D2944 (Sigma Aldrich) and DRD2 protein using 
an antibody against DRD2 AB5084P (Merck Millipore). (b) The DRD1 protein showed the highest enrichment 

as compared to the other 27 proteins. (c) Similarly, DRD2 is highly enriched relative to the bead controls. 
 
 
Conclusion 

 

Two antibodies were identified as valuable for neuroscience research in 

immunoblotting and on immunohistochemistry. The application of immunoprecipitation of 

mass spectrometry has clearly shown that the abovementioned antibodies recognized the two 

receptors. The work also shows that both antibodies can be used on the rat and human brain. 
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Abstract 

 
Assembly of expression vector for human enterokinase production in lumen of endoplasmatic reticulum 

yeast Candida utilis 
Food yeast C. utilis has appeared as an excellent host for recombinant protein production. Sufficient 

intracellular production of recombinant proteins have been already achieved. Besides that protein secretion into 
the growth medium or surface display by linkage to a cell wall protein have been achieved. Secretion of 
recombinant protein into the culture medium provides many advantages. Protein´s recovery and purification are 
easier and don´t require cell breakage. C. utilis produces a limited set of secreted proteins into the growth media, 
lacking protease activity. The aim of this work is to prepare expression vector for human enterokinase production 
in lumen of endoplasmatic reticulum yeast Candida utilis in active form. 

 
 
Keywords: Candida utilis; enterokinase; secretome 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kvasinky predstavujú atraktívny hostiteľský organizmus na produkciu hetorologických 

proteínov. Spomedzi eukaryotických systémov patria kvasinky medzi unikátne. Kombinujú 

výhody oboch – prokaryotických a eukaryotických expresných systémov. Sú schopné rýchleho 

rastu na lacných médiach, nenáročnej kultivácie a jednoduchého scale-up. Narozdiel od 

prokaryotických systémov sú kvasinky schopné posttraslačných modifikácií potrebných pre 

produkciu “autentických“ a biologicky aktívnych cicavčích proteínov [1]. 

Kvasinka Candida utilis je používaná ako prídavná látka v potravinárstve. Rovnako je 

používaná ako  hostiteľ  na  expresiu  heterologických  génov  kódujúcich  rôzne  metabolity 

a proteíny. Okrem intracelulárnej produkcie je schopná sekretovať proteíny do rastového 

média. Alebo je možné produkciu dosiahnuť na povrchu bunky väzbou na proteíny bunkovej 

steny. Zaujímavou a výhodnou vlastnosťou C. utilis je, že jej sekretóm, na rozdiel od 

mnohých iných fungálnych druhov, neobsahuje proteolytické enzýmy. Prítomnosť 

proteolytických enzýmov v médiu je nechcená v dôsledku náročnejšej purifikácie a možnej 

degradácie a zníženiu množstva cieľového produktu. Sekrécia proteínov do média poskytuje 

mnoho výhod. Umožňuje ľahšiu izoláciu a purifikáciu cieľového proteínu. Rovnako sekrečná 
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Program fúznych PCR reakcií 
Krok Teplota Čas 

Počiatočná denaturácia 96°C 2,5 min 
35 cyklov 96°C 1 min 

50°C 50 s 
72°C 15 s/kb 

Záverečná polymerizácia 72°C 5 min 
 

dráha u kvasiniek zabezpečuje mnohé modifikácie proteínov, ktoré zabezpečujú, aby sa z nich 
 

stali maturované proteíny [2, 3]. 
 

Vstup do  sekrečnej  dráhy vyžaduje N-terminálnu sekrečnú sekvenciu, ktorá vedie 

k translokácii proteínu do endoplazmatického retikula (ER). Typická signálna sekvencia 

obsahuje úsek hydrofóbnych aminokyselín, po ktorých nasleduje štiepne miesto 

rozoznávajúce signálnou peptidázou v ER. Po vstupe do ER nastane poskladanie proteínu, 

iniciačná glykozilácia a oligomerizácia. Následne je proteín transportovaný do Golgiho 

aparátu a extracelulárneho priestoru. Heterologická sekrécia proteínov v kvasinkách môže 

poskytovať rôzne úrovne produktu, a to najmä kvôli neefektívnosti niektorých krokov 

sekrečnej dráhy [4]. 

Cieľom našej práce je príprava plazmidových konštruktov, ktoré umožnia ukotvenie 

enterokinázy v membráne ER tak, že aktívny C-terminálny koniec tejto proteázy bude 

smerovať do luménu ER. V našom laboratóriu tiež pripravujeme detekčné plazmidy, ktoré 

budú slúžiť na detekciu proteolytickej aktivity enterokinázy správne inkorporovanej do 

membrány ER. 
 
 

Materiál a metódy  
 

Tab. 1. Použité kmene, ich genotyp, zdroj 
 

Kmeň Genotyp Zdroj 
XL1 endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac 

glnV44 F'[ ::Tn10 proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] 
hsdR17(rK 

- mK 
+) 

Stratagene 

C. utilis CCY 39-38-18 divý kmeň Institute of chemistry, SAS 
Bratislava 

C. utilis ΔglcF Δglc loxP [5] 
 
 

Tab. 2. Teplotný cyklus PCR amplifikácie jednotlivých častí konštruktov a teplotný cyklus fúznych PCR 
pri spájaní častí konštruktov 

 
Program PCR reakcií jednotlivých častí 

Krok Teplot 
a 

Čas 

Počiatočná denaturácia 96°C 2,5 min 
35 cyklov 96°C 50 s 

50°C 40 s 
72°C 15 s/kb 

Záverečná polymerizácia 72°C 3 min 
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Polymerázová reťazová reakcia a fúzna polymerázová reakcia: Reakčná zmes 

obsahovala 1 µl PfuUltra II Fusion HS DNA polymerázy (Agilent Technologies), 5 µl 10-krát 

koncentrovaného tlmivého roztoku s obsahom MgCl2  (Agilent Technologies), 0,5 µl 12,5 

mmol.dm-3 dNTP, 1 µl 10 pmol.dm-3 primerov F a R. V prípade PCR jednotlivých častí bola 
 

koncentrácia templátovej DNA 50-100 ng a do reakčnej zmesi sme pridávali 0,5 – 1 µl. 

V prípade  fúznych   PCR   reakcií   sme   množstvo   templátov   DNA1   a DNA2   pridávali 

v závislosti od ich koncentrácie, tak aby ich výsledný molárny pomer v reakcii bol 1:1. 

Objem reakcie sme doplnili ultra pure vodou do 50 µl. Amplifikácia prebiehala v Biometra´s 

T-Personal Thermal Cycler. Pri úprave jednotlivých PCR programov v závislosti od dĺžky 

amplifikovanej DNA sme sa riadili protokolom dodávaného s polymerázou. 

Vyrezávanie PCR produktov: Po prebehnutí PCR reakcií sme reakcie prezrážali 

pomocou 3 mol.dm-3 octanu sodného v pomere 1/10 a 5-násobného objemu ľadového etanolu 

pri -20°C 30 minút. Následne sme vzorky scentrifugovali pri maximálnych otáčkach 10 

minút. Vysušený sediment sme rozpustili v 10 µl ultra pure H2O a pridali 2 µl nanášacej 

farbičky. Vzorky sme separovali v 1% (w/V) agarózovom géli a príslušný PCR produkt sme 

vyrezali z gélu a následne prečistili pomocou Wizard® SV gel and PCRClean-Up System 

(Promega). 

Štiepenie PCR produktov, ligácia a transformácia do kompetentných buniek E. coli: 

Štiepenie produktov fúznej PCR ori s loxP o veľkosti 1,9 kb, promótor Act1 až terminátor o 

veľkosti 2,86 kb a promótor Ste5 až terminátor o veľkosti 2,6 kb prebiehalo v 25 µl reakčnej 

zmesi. Reakčná zmes obsahovala 0,5 µg DNA, 2,5 µl 10-krát koncentrovaného reakčného 

tlmivého roztoku (Biolabs), 5 U restrikčnej endonukleázy BglII a BamHI (Biolabs) v prípade 

PCR produktu promótor až terminátor a restrikčnej endonukleázy BamHI v prípade PCR 

produktu ori s loxP. Reakcia prebiehala 3 hodiny pri 37°C. Poštiepený PCR produkt ori s loxP 

bol defosforilovaný pridaním 2 µl rSAP (Biolabs) a 3 µl 10-krát koncentrovaného reakčného 

tlmivého roztoku (Biolabs). Reakcia prebiahala 30 minút pri 37°C. Poštiepený PCR produkt 

promótor až terminátor a poštiepený defosforylovaný PCR produkt ori s loxP boli následne 

prečistené pomocou Wizard® SV gel and PCRClean-Up System (Promega). Získané produkty 

sme zligovali pomocou T4 DNA ligázy (Biolabs) pri 4°C cez noc a neskôr prečistili. Ligačnú 

zmes sme natransformovali do elektrokompetentných buniek E. coli XL1. Transformácia 

prebiehala za pomoci elektroporátora GenePulser (BioRad) v elektroporačných kyvetách s 2 

mm  štrbinou.  Parametre  elektroporátora  sme  nastavili  na  odpor  200  Ω,  napätie  2,5  kV 
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a kapacitanciu  25  µF. Transformanty  sme  selektovali  na  LB  médiu  (Luria  Bertani)  so 
 

zeocínom (100 mg/ml). Získané klony sme overili pomocou restrikčnej analýzy. 
 

Transformácia kompetetných buniek C. utilis ΔglcF linearizovaným konštruktom 

ACT1: Na elektroporáciu buniek C. utilis ΔglcF sme použili 5 µg linearizovaného konštruktu 

ACT1. Konštrukt sme linearizovali použitím restrikčnej endonukleázy AfeI (BioLabs). 

Transformácia prebiehala za pomoci elektroporátora GenePulser (BioRad) v elektroporačných 

kyvetách s 2 mm štrbinou. Parametre elektroporátora sme nastavili na odpor 600 Ω, napätie 

1,5 kV a kapacitanciu 25 µF. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Návrh konštruktov: ACT1 a STE5 konštrukty boli navrhnuté tak, aby sme dosiahli 

zabudovanie enterokinázy do membrány ER tak, aby aktívny C-terminálny koniec tejto 

proteázy smeroval do luménu ER. Act1 promótor je slabý konštitutívny promótor, ktorý je 

súčasťou genómu C. utilis. Rovnako Ste5 promótor je slabý konštitutívny promótor, ktorý 

sme amplifikovali z chromozomálnej DNA C. utilis. Na transport enterokinázy z cytoplazmy 

do ER sme použili invertázový sekrečný signál, ktorý sa nachádza na 3. chromozóme C. utilis. 

Na ukotvenie enterokinázy do cytoplazmatickej membrány sme použili sekvenciu 

transmembránovej domény génu kex2, ktorý je taktiež súčasťou genómu C. utilis. Sekvenciu 

transmembránovej domény sme vložili za sekvenciu pre ľahký reťazec ľudskej enterokinázy. 

Ako terminátor sme použili oblasť, ktorá sa nachádza za kódujúcou oblasťou act1 génu na 3. 

chromozóme C. utilis. Štruktúru ACT1 a STE5 konštruktov znázorňuje obr. 1. 

 
 
 
 

Obr. 1. Schéma ACT1 a STE5 konštruktov 
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Príprava konštruktov: Pomocou jednotlivých PCR reakcií sme naamplifikovali 

jednotlivé časti konštruktu ACT1 a STE5. Jednotlivé PCR produkty zobrazuje obr. 2A. 

Fúznymi PCR reakciami sme získali fragmenty ori s loxP (1,9 kb), promótor Act1 až 

terminátor (2,86 kb) a promótor Ste5 až terminátor (2,6 kb) (obr. 2B.). Tie sme poštiepili 

restrikčnými endonuklézami, zligovali a transformovali do buniek E. coli XL1. Získané klony 

sme selektovali na zeocíne (100 mg/ml), správnosť klonov sme overili štiepením BglII 

(BioLabs), BamHI (BioLabs), ApalI (BioLabs) a KpnI (BioLabs) (obr. 3) a sekvenovaním. 
 
 

A)  B)  
 

Obr. 2. A) Príprava konštruktu ACT1, 1. dráha ladder, 2. dráha ori, 3. dráha loxP, 4. dráha pAct1, 5. 
dráha inv signál, 6. dráha hEk, 7. dráha transmembránová doména, 8. dráha tAct1 B) Fúzne PCR, 1. 

dráha ladder, 2. ori s loxP, 3. promótor Act1 až terminátor 
 
 

 
 

Obr. 3. Overenie ACT1 51 štiepením 1. dráha ladder, 2. dráha ACT1 51, 3. dráha ACT1 51/BglII, 4. 
dráha ACT1 51/BamHI, 5. dráha ACT1 51/ApaLI, 6. dráha ACT1 51/KpnI 7. dráha ACT1 51/AfeI 
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Overenie integrácie ACT1 konštruktu do chromozómu C. utilis ΔglcF: Kompetentné 

bunky C. utilis ΔglcF sme transformovali 5 µg linearizovaného ACT1 konštruktu. Skríning 

pozitívnych klonov sme robili pomocou PCR reakcie. Na overenie sme použili primery 

nasadajúce na ACT1 konštrukt. Po tejto overovacej PCR sme získali 18 pozitívnych klonov. 
 
 

Záver   
Podarilo sa nám pripraviť konštrukt ACT1, ktorý sme linearizovali a natransformovali 

 

do C. utilis ΔglcF. V prípade konštruktu STE5 sa nám podarilo získať transformanty, ktoré 

budeme ďalej overovať pomocou restrikčnej analýzy a sekvenovaním. Rovnako budeme ešte 

overovať integráciu ACT1 konštruktu do chromozómu C. utilis ΔglcF a testovať aktivitu 

enterokinázy. 
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Abstract 

 
Molecular characterization of clinical Streptococcus agalactiae strains 
Streptococcus agalactiae (Group B Streptococcus, GBS) colonizes urogenital tract of women and men. 

It is one of the most common causes of sepsis and meningitis in neonates and invasive diseases in pregnant 
women. It can also cause infections among immunocompromised individuals. The distribution of capsular 
serotypes and genotypes in S. agalactiae varies over time and by geographic area. In our study serotype and 
surface proteins distribution from Slovak clinical isolates was assessed by PCR. We observed that the serotype V 
(60%) was the most prevalent in our collection, followed by serotypes III, Ia, Ib and VII. The most frequent 
surface protein was Alp 2/3 (65%), other detected proteins were Rib, Epsilon and Alpha C. 

 
 
Keywords: genotyping techniques; multiplex polymerase chain reaction; Streptococcus agalactiae 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Streptococcus agalactiae (streptokoky skupiny B – GBS) je hlavnou príčinou 

novorodeneckej sepsy, meningitídy a pneumónie. Tehotné ženy, ktorých urogenitálny trakt je 

kolonizovaný GBS môžu s vysokým rizikom infikovať ich dieťa. Kolonizácia urogenitálneho 

traktu sa vyskytuje u 11-30 % tehotných žien a 50-75 % ich detí je kolonizovaných zvyčajne 

počas pôrodu alebo po pôrode [1]. Spektrum ochorení vyvolaných GBS je široké a u 

dospelých jedincov je najčastejšou príčinou postihnutie mäkkých tkanív a kože, 

osteoartikulárne infekcie a infekcie močového traktu [2]. 

Hlavným faktorom virulencie GBS, ktorý umožňuje baktériám odolať hostiteľským 

obranným mechanizmom sú kapsulárne polysacharidy. V súčasnosti je známych desať 

kapsulárnych polysacharidov (CPS), na základe ktorých rozdeľujeme GBS do desiatich 

sérotypov: Ia, Ib a II – VIII. Epidemiologické štúdie poukázali na dôležitosť sérotypov Ia, II, 

III a V, ktoré sú zodpovedné za invazívne novorodenecké infekcie [3]. Prevalencia sérotypov 

sa mení podľa zemepisnej polohy a etnického pôvodu. Sérotypy Ia, II, III a V boli najčastejšie 

popísané v európskych krajinách, vo Veľkej Británii [4] a tiež v USA [5]. Sérotypy VI a VII 

boli často identifikované v Japonsku [6]. Štúdie vykonané v Spojených arabských emirátoch 

zas potvrdili výskyt sérotypu IV, ktorý prevažoval medzi kolonizovanými tehotnými ženami. 

[7]. Priebežné sledovanie cirkulujúcich kmeňov GBS je dôležité pri posudzovaní zmien v 

distribúcii sérotypu, čo je nevyhnutné pre vývoj vakcín na báze polysacharidu vhodných do 

rôznych  zemepisných  oblastí  [8].  V  súčasnosti  je  dekolonizácia  založená  na  podávaní 
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penicilínu G, u žien alergických na penicilín sa odporúča podávať erytromycín a klindamycín 

[9]. 

Identifikácia proteínových antigénov na povrchu v kombinácii s CPS serotypizáciou 

umožňuje delenie GBS kmeňov do veľkého počtu sérotypov, ktoré môžu uľahčiť 

epidemiologické a patogenetické štúdie infekcií spôsobené GBS [10]. 

Cieľom našej práce bola molekulárna charakterizácia klinických kmeňov 
 

S. agalactiae, čo zahŕňa stanovenie ich základných genetických vlastností – genotypizácia, 

serotypizácia a identifikácia povrchových proteínov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Kultivácia kmeňov Streptococcus agalactiae a izolácia chromozomálnej DNA 
 

Pripravili sme zbierku kmeňov S. agalactiae z biologických vzoriek od pacientov z 

pracovísk klinickej mikrobiológie. Odobraté vzorky kmeňov sme vysiali na Todd Hewitt 

Broth a kultivovali sme ich 48 hodín pri teplote 37°C. Z jednotlivých kolónií sme pripravili 2 

ml nočnej kultúry, z ktorej sme následne izolovali chromozomálnu DNA pomocou DNeasy 

Blood & Tissue Kit od firmy Qiagen. 

Stanovenie základných genetických parametrov pomocou PCR 
 

Zaradenie kmeňov do druhu S. agalactiae sme uskutočnili metódou PCR, pričom sme 
 

použili špecifické primery dlts F a dlts R navrhnuté na oblasť dltS operónu [1]. 
 

Serotypizáciu sme uskutočnili sériou dvoch multiplex PCR pomocou primerov 

navrhnutých na oblasti cps operónu z GBS [1]. Taktiež pomocou metódy multiplex PCR sme 

identifikovali povrchové proteíny na jednotlivých kmeňoch GBS využitím postupu podľa 

práce Sadeh a kol. [1]. 

Všetky PCR sme robili v reakčnej zmesi, ktorá mala zloženie: 2,5 µl 10-krát 

koncentrovaného tlmivého roztoku, 0,4 µl 12,5 mmol.l-1 dNTP, 0,5 µl 10 µmol.l-1 primeru F 

a R, 0,2 µl DreamTaq polymerázy a 0,5-2 µl templátovej DNA s koncentráciou 50-100 ng/µl. 

Reakcie prebiehali v termocykleri T-advanced od firmy Biometra podľa teplotného programu 

uvedeného v Tab. 3., Tab. 4., Tab. 5. Získané produkty genotypizačnej a sérotypizačnej PCR 

sme analyzovali elektroforézou v 1% agarózovom géli a v prípade identifikácie povrchových 

proteínov v 2% agarózovom géli. 
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Tab. 3. Teplotný cyklus dltS PCR 
 

Krok Teplota Čas 
Počiatočná denaturácia 95 °C 60 s 

 
30 cyklov 

Denaturácia DNA 95 °C 30s 
Anelácia 
primerov 

 

55 °C 
 

40 s 

Polymerizácia 72 °C 60 s 
Záverečná polymerizácia 72 °C 5 min. 

 
 
 
 

Tab. 4. Teplotný cyklus serotypizačnej multiplex PCR 
 

Krok Teplota Čas 
Počiatočná denaturácia 94 °C 5 min. 

 
30 cyklov 

Denaturácia DNA 94 °C 60 s 
Anelácia primerov 1. set 49,5 °C 

2. set 60 °C 
60 s 
60 s 

Polymerizácia 72 °C 60 s 
Záverečná polymerizácia 72 °C 5 min. 

 
 
 
 

Tab. 5. Teplotný cyklus multiplex PCR pre identifikáciu povrchových proteínov 
 

Krok Teplota Čas 
Počiatočná denaturácia 94 °C 5 min. 

 
30 cyklov 

Denaturácia DNA 94 °C 45 s 
Anelácia primerov 56 °C 30 s 

Polymerizácia 72 °C 35 s 
Záverečná polymerizácia  

72 °C 
 

5 min. 
 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

V našej štúdii sme vytvorili zbierku 40 kmeňov Streptococcus agalactiae z pracovísk 

klinickej mikrobiológie. Z celkového množstva 40 (100%) kmeňov bolo 28 (70%) kmeňov 

získaných od  žien,  6  (15%)  kmeňov  od  mužov  a pri  6  (15%)  sme  nezískali  informáciu 

o pohlaví. 

Molekulárna identifikácia sérotypov preukázala, že najčastejším bol sérotyp V (60%), 

nasledoval sérotyp III (17,5%), sérotyp Ia (15%), sérotyp Ib (5%) a najmenej zastúpeným bol 

sérotyp VII (2,5%). Na Obr. 1. je zobrazená elektroforéza serotypizačnej PCR, ktorá 

pozostáva z Mix 1 a Mix 2. Pomocou nej sme identifikovali produkt o veľkosti 1826 bp - 

sérotyp III, produkt o veľkosti 770 bp – sérotyp Ib a produkt o veľkosti 701 bp – sérotyp V. 
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Obr. 1. Elektroforéza po serotypizačnej PCR 
Dráha1: Gene ruler 1kb DNA ladder, dráha 2: negatívna kontrola, dráha 3: 1826 bp produkt – sérotyp III, dráha 

4: 770 bp produkt – sérotyp Ib, dráha 9: 701 bp produkt – sérotyp V. 
 
 

Pomocou multiplex PCR sme charakterizovali povrchové proteíny, z ktorých bol 

najviac zastúpený Alp 2/3 (65%) proteín, Rib (15%) proteín, Epsilon (12,5%) proteín a 

najmenej zastúpený bol Alpha C (7,5%) proteín. V našej štúdii nebol identifikovaný Alp 4. 

Na Obr. 2. môžeme vidieť elektroforézu pre identifikáciu povrchových proteínov. 

Analyzovali sme produkt o veľkosti 295 bp – Rib proteín a produkty o veľkosti 334 bp – Alp 

2/3 proteíny. Získané výsledky sú zhrnuté v Tabuľke 6. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Elektroforéza pre identifikáciu povrchových proteínov 
Dráha 1: Gene ruler 1 kb DNA ladder, dráha 2: negatívna kontrola, dráha 3: 295 bp produkt – Rib proteín, dráha 

4: 334 bp produkt – Alp 2/3 proteín, dráha 5: 334 bp produkt – Alp 2/3 proteín 
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Tab. 6. Zastúpenie sérotypov a povrchových proteínov u 40 kmeňov S. agalactiae 
 

Sérotyp Počet kmeňov % Povrchové proteíny 

Ia 6 15 Epsilon (5), Alp 2/3 (1) 

Ib 2 5 Alp 2/3 (1), Alpha C (1) 

III 7 17,5 Rib (6), Alpha C (1) 

V 24 60 Alp 2/3 (24) 

VII 1 2,5 Alpha C (1) 
 
 

V našej štúdii sme analýzou sérotypov zistili najpočetnejšie zastúpenie sérotypu V 

(60%), po ktorom nasledovali sérotyp III, Ia, Ib a VII. Beigverdi a kol. vo svojej štúdii v Iráne 

poukázali na najväčšie zastúpenie sérotypu III (65,8%) nasledoval sérotypy II (14,6%), Ib 

(7,3%) a sérotyp V (4,9%). Sérotyp Ia nebol v ich štúdií zmienený [11]. Kong a kol. 

preukázal že sérotypy III, Ia a V boli najfrekventovanejšími sérotypmi v Austrálii [12]. 

Rozličné výskumy ukázali, že sérotypy VI a VIII boli dominantné medzi ženami japonskej 

populácie [5]. 

V našej štúdii bol najčastejším povrchovým proteínom Alp 2/3, nasledovali Rib, 

Epsilon, a Alpha C. Zistili sme, že väčšina proteínov Alp 2/3 bola asociovaná so sérotypom 

V a proteíny Rib so sérotypom III. V štúdii Sadeh a kol. boli najviac zastúpenými 

povrchovými proteínmi Rib, Epsilon, Alp 2/3 a Alpha C. Povrchový proteín Alp 4 nebol 

identifikovaný rovnako ako v našej štúdii. Väčšina Rib proteínov bola asociovaná so 

sérotypom III a niektoré so sérotypmi II, V a Ia [1]. 
 
 

Záver   
V  štúdii  sme  sa  zamerali  na  molekulárnu  charakterizáciu  klinických  kmeňov 

 

S. agalactiae pomocou metódy PCR, čím sme stanovili ich základné genetické vlastnosti. 

Sérotypy a povrchové proteíny GBS sú hlavnými faktormi virulencie a sú dôležité pre 

skúmanie patogenity kmeňov. Jednotlivé sérotypy a povrchové proteíny sa líšia aj 

geografickou distribúciou. Z našich výsledkov vyplýva, že najviac zastúpeným bol sérotyp V 

a povrchový proteín Alp 2/3. Sme presvedčení, že kontinuálne skúmanie vlastností kmeňov 

S. agalactiae pomôže porozumieť patogenéze ochorení a ich jednoduchšej eradikácii. 
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Abstract 

 
Interaction of antimony and silicon in sunflower (Helianthus annuus, L.) 
Antimony is a toxic metalloid for living organisms. The aim of this work was to find out if exogenous 

application of silicon (Si) can reduce antimony (SbIII) toxicity symptoms in hydroponically grown dicotyledon 
plant sunflower (Helianthus annuus, L.).  Two  different  concentrations  of  Si  were  used  (0.085  mM 
and 1.25 mM). We observed leaf chlorosis in Sb treatment, but also in both Sb+Si treatments. Antimony reduced 
both root and shoot biomass, and Si applied togehter with Sb enhanced the shoot dry biomass although no effect 
was observed on root level. The amount of antimony in root and shoot biomass even increased in Sb+Si 
treatments compared to Sb treatment. Correspondingly, viability of the root cells was also negatively affected by 
Sb+Si treatment. Our results indicated that application of silicon did not alleviate toxicity of antimony in 
sunflower that offers the possibility to operate with other mitigating substances. 

 
 
Keywords: antimony; Helianthus annuus; silicon; toxicity symptoms. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Antimón (Sb) je strieborno-lesklý toxický polokov. V prírode sa nachádza v zemskej 

kôre, uhlí a rope, ale iba v chemicky viazanom stave. Okrem prirodzenej cesty (t. j. prírodné 

zdroje, napr. vulkanická činnosť, morský aerosól, polietavý prach, a i.) sa do životného 

prostredia dostáva prevažne z priemyslu, teda ľudskou činnosťou [1]. Veľmi vysoká 

koncentrácia Sb sa nachádza predovšetkým v oblastiach ťažby a spracovania Sb [2]. 

Akumuluje sa v pôde, kde sa viaže hlavne na ílové minerály a tiež vytvára zlúčeniny prevažne 

so sírou a oxidmi železa, hydratovanými oxidmi mangánu a hliníka [3, 4]. Hoci sa Sb 

prítomný  v pôde   javí   ako   vysoko   nereaktívny   a imobilný   [5],   v prípade   výskytu 

v bioprístupnejšej forme ho rastliny môžu akumulovať vo zvýšenej miere pomerne ľahko [4]. 

Vplyvom pôsobenia Sb dochádza k redukcii nadzemnej aj podzemnej biomasy rastlín alebo 

k zmene pletivovej koncentrácie esenciálnych makro- a mikroelementov ako napr. Ca, Na 

alebo K [6]. Pôsobením Sb klesá aj množstvo fotosyntetických pigmentov [7], čo má 

negatívny účinok na metabolizmus a celkovú životaschopnosť rastlín. 
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Kremík (Si) je vo veľkej miere zastúpený v zemskej kôre a v pôde. V pôde je viazaný 

s ďalšími prvkami, s ktorými zvyčajne vytvára oxidy alebo kremičitany [8]. Rastliny ho 

prijímajú vo  forme  rozpustného  Si(OH)4  alebo  Si(OH)3O-  v závislosti  od  pH  pôdy  [9]. 

V rastlinách nie je Si inertný, ale pôsobí ako fyzikálna alebo mechanická bariéra [10]. Jeho 

prospešnosť nespočíva len v depozícii v bunkových stenách rastlín, čím zvyšuje ich pevnosť 

a odolnosť, ale aktívne sa podieľa aj na metabolických a fyziologických procesoch 

prebiehajúcich pri rôznych druhoch biotických alebo abiotických stresov. Z abiotických 

druhov sa benefičný účinok Si zaznamenal pri toxicite z nadbytku solí a tiež pri zmiernení 

negatívneho   efektu   toxicity   kovov   [10,   11],   predovšetkým   pri   jednoklíčnolistových 

rastlinách [12, 13]. Keďže stále nemáme dostatok informácií o pôsobení Si na 

dvojklíčnolistové rastliny vystavené abiotickému stresu, cieľom našej práce bolo zistiť účinok 

Si na toxicitu Sb pri hydroponicky pestovanej dôležitej kultúrnej plodine - slnečnici ročnej. 
 
 
Materiál a metódy 

Ako rastlinný materiál sme použili slnečnicu ročnú (Helianthus annuus L.), hybrid 

Codicap. Trojdňové, približne rovnako veľké klíčence sme umiestnili do polystyrénových 

nosičov a hydroponicky kultivovali v Hoaglandovom živnom roztoku [14] v kultivačnej 

komore Katedry fyziológie rastlín Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Kultivačné 

podmienky boli: teplota 23/25 °C (noc/deň), 16 hod. fotoperióda (16/8 hod. svetlo/tma), 

intenzita osvetlenia 120 μmol m-2 s-1 a relatívna vlhkosť vzduchu 60 %. Výsledné pH všetkých 

roztokov sme upravili na hodnotu 6,2 pridaním zriedených roztokov HCl alebo KOH. 

Zdrojom antimónu bol hemihydrát vínanu antimonylo-draselného (C4H4KO7Sb ∙ 0,5H2O), 

pričom v tejto organickej zlúčenine je Sb prítomný v oxidačnom stupni Sb(III). Kremík (Si) 

sme aplikovali vo forme roztoku kremičitanu sodného (Sigma, 27 % SiO2 rozpustený v 14 % 

NaOH). Zvolili sme šesť rôznych experimentálnych variantov: Kontrola (K) – Hoaglandov 

živný roztok, Kremík1 (Si1) – Hoaglandov živný roztok s koncentráciou 0,085 mM Si, 

Kremík2 (Si2) – Hoaglandov živný roztok s koncentráciou 1,25 mM Si, Antimón (Sb) – 

Hoaglandov živný roztok s koncentráciou 10 mg l-1 Sb, Antimón plus kremík1 – (Sb+Si1) – 

Hoaglandov živný roztok s koncentráciou 10 mg l-1 Sb a 0,085 mM Si, Antimón plus kremík2 

– (Sb+Si2) – Hoaglandov živný roztok s koncentráciou 10 mg l-1 Sb a 1,25 mM Si. Po 21 

dňoch kultivácie sme zmerali dĺžku primárneho koreňa, výšku nadzemnej časti a odvážili 

čerstvú hmotnosť podzemnej a nadzemnej časti. Následne sme korene aj nadzemné časti sušili 

72 hod. pri 70 °C a po dosiahnutí konštantnej hmotnosti stanovili hmotnosť suchej biomasy. 
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Koncentráciu antimónu a kremíka sme nechali analyzovať metódou atómovej 

hmotnostnej spektrometrie (AAS) na Ústave laboratórneho výskumu geomateriálov 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Na stanovenie životaschopnosti koreňových buniek 

sme využili spektrofotometrickú metódu farbenia pomocou Evansovej modrej [15]. 

Výsledky sme graficky zobrazili v programe Microsoft Office Excel 2007 a štatisticky 

vyhodnotili softvérom Statgraphics Centurion XV, v. 15.02.05 (StatPointInc., Warreton, 

USA). Ako štatisticky preukazné sme určili rozdiely medzi variantmi na úrovni preukaznosti 

P < 0,05. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Kultivácia rastlín s antimónom spôsobila značné vizuálne rozdiely vo výške aj 

zafarbení nadzemných častí rastlín (obr. 1). Pozorovali sme nižší vzrast nadzemných častí 

a tenšie stonky rastlín variantov Sb, Sb+Si1 aj Sb+Si2 v porovnaní s K, Si1 aj Si2 variantom. 

Na nadzemných častiach sa toxický vplyv Sb prejavil rozsiahlou chlorózou, čo potvrdzujú aj 

ďalší autori [16, 17]. 
 
 

 
 

Obr. 1. Vzhľad rastlín slnečnice ročnej (H. annuus) po 21-dňovej hydroponickej kultivácii 
Varianty: K – kontrola; Si1 – 0,085 mM Si; Si2 – 1,25 mM Si; Sb – 10 mg l-1 Sb; Sb+Si1 – 10 mg l-1 Sb + 0,085 

mM Si; Sb+Si2 – 10 mg l-1 Sb + 1,25 mM Si. Mierka = 20 cm. 
 
 

Pri čerstvej a suchej hmotnosti podzemnej časti sme štatisticky významné rozdiely 

medzi variantmi Sb a Sb+Si1, ani Sb a Sb+Si2 nezistili, ale pri nadzemnej časti boli rozdiely 

výraznejšie. Toxicita Sb sa prejavila viac než trojnásobnou redukciou čerstvej hmotnosti 

rastlín v Sb variante v porovnaní s kontrolou. Vo variantoch Sb+Si1 a Sb+Si2 v porovnaní 

s Sb mala čerstvá aj suchá hmotnosť nadzemnej biomasy stúpajúci trend, pričom štatisticky 

preukazný bol iba rozdiel v hmotnosti suchej nadzemnej biomasy medzi Sb a Sb+Si2 (obr. 2). 

Podobné výsledky uvádzajú autori aj pri kukurici a kadmiu [12]. 
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Obr. 2. Čerstvá a suchá hmotnosť nadzemnej časti rastlín (g) 

Varianty: K – kontrola; Si1 – 0,085 mM Si; Si2 – 1,25 mM Si; Sb – 10 mg l-1 Sb; Sb+Si1 – 10 mg l-1 Sb + 0,085 
mM Si; Sb+Si2 – 10 mg l-1 Sb + 1,25 mM Si. Výška stĺpca – priemer ± SE (n = 9), porovnanie priemerov: LSD 

test. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazný rozdiel pri P < 0,05. 
 
 

Koncentrácia  antimónu   v podzemných   častiach   bola   vo   všetkých   variantoch 

s pridaným Sb vysoká, bez preukazných vzájomných rozdielov (obr. 3A). Pri nadzemných 

častiach sme dokonca pozorovali, že prídavok vyššej koncentrácie Si spôsobil nárast 

koncentrácie Sb v pletivách (obr. 3B). Z literatúry je známe, že Si zvyčajne spôsobuje pokles 

koncentrácie toxických prvkov v pletivách. Napriek tomu, podobný nárast koncentrácie 

nežiaduceho prvku v pletivách vplyvom aplikácie Si pozorovali aj iní autori [12, 18]. 
 
 

 
 
 

Obr. 3A, B. Koncentrácia Sb v podzemnej (A) a nadzemnej (B) časti rastlín (mg kg-1 sušiny) 
Varianty: K – kontrola; Si1 – 0,085 mM Si; Si2 – 1,25 mM Si; Sb – 10 mg l-1 Sb; Sb+Si1 – 10 mg l-1 Sb + 0,085 
mM Si; Sb+Si2 – 10 mg l-1 Sb + 1,25 mM Si. Výška stĺpca – priemer ± SE (n = 3), porovnanie priemerov: LSD 

test. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazný rozdiel pri P < 0,05. 
 
 

Koncentrácia Si v nadzemnej aj podzemnej časti rastlín narastala so stúpajúcou 

koncentráciou Si v roztoku. Vo variante Sb+Si2 sme pri nadzemnej časti pozorovali 

štatisticky   významný   nárast    Si    v porovnaní    s Si2,    naopak,    pri    koreňoch    došlo 

k signifikantnému poklesu koncentrácie Si vo variante Sb+Si2 v porovnaní s variantom Si2, 
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čo naznačuje, že Sb pravdepodobne ovplyvňuje translokáciu Si z koreňov do nadzemných 

častí. 

Toxický vplyv Sb významne redukoval viabilitu koreňových buniek (obr. 4). Tieto 

výsledky korelujú s redukciou hmotnosti biomasy koreňov. Nižšiu životaschopnosť buniek 

koreňa po pôsobení ťažkých kovov a toxických prvkov, ako sú Cd, Pb, As alebo Hg, 

zaznamenali aj iní autori [19, 20], s čím priamo súvisí aj zvýšený výtok elektrolytov a nižšia 

miera stability membrán [21]. Avšak pri niektorých druhoch sa negatívny vplyv Sb na 

viabilitu buniek nepozoroval [22]. Po pridaní Si sme vo variantoch Sb+Si1 a Sb+Si2 

pozitívny efekt na životaschopnosť nezaznamenali (obr. 4), podobne ako aj pri výtoku 

elektrolytov, čo sa odlišuje od autorov [13], ktorí aplikáciou Si zistili zmiernenie výtoku 

elektrolytov vyvolaného pôsobením As pri ryži. 
 
 

 
 
 

Obr. 4. Životaschopnosť buniek podzemnej časti rastlín 
Varianty: K – kontrola; Si1 – 0,085 mM Si; Si2 – 1,25 mM Si; Sb – 10 mg l-1 Sb; Sb+Si1 – 10 mg l-1 Sb + 0,085 
mM Si; Sb+Si2 – 10 mg l-1 Sb + 1,25 mM Si. Výška stĺpca – priemer ± SE (n = 3), porovnanie priemerov: LSD 

test. Rozdielne písmená označujú štatisticky preukazný rozdiel pri P < 0,05. 
 
 

Záver   
Výsledky našich experimentov potvrdili toxický vplyv Sb na rast slnečnice ročnej, 

 

ktorý sa prejavil najmä formou redukcie výšky a tiež čerstvej a suchej podzemnej aj 

nadzemnej biomasy. Aj keď sme s prídavkom Si zaznamenali nárast suchej hmotnosti 

nadzemnej časti, zvýšená koncentrácia Sb vo variantoch s antimónom a kremíkom v pletivách 

listov poukazuje na vyššiu mieru akumulácie a translokácie Sb, čo je z praktického hľadiska 

nežiaduci jav. Rovnaký negatívny vplyv Si v kombinácií s Sb sme pozorovali aj pri 

životaschopnosti buniek koreňa, teda  pravdepodobne  aplikácia  Si  pri  slnečnici  ročnej 

za účelom zmiernenia symptómov toxicity Sb nie je účinná. 
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Abstract 

 

Expression of mutant forms of human enterokinase in Pichia pastoris 
Enterokinase, from the family of serine proteases, is one of the key enzymes in the digestive system of 

vertebrates. It initiates the enzyme cascade by cleaving the N-terminal part of trypsinogen in the unique sequence 
(Asp)4Lys, thus activating it to trypsin without leaving any aminoacid moieties. The industrial use of proteolytic 
enzymes is often limited by their high cost, therefore it is necessary to use such methods of production and 
purification that could lower the expenses. The most effective way of obtaining a pure enzyme is repeated 
purification comprising various types of chromatography. The aim of our work is the production and subsequent 
purification of enterokinase which would have better kinetic parameters in comparison with the comercially 
available enterokinase. 

 
 
Keywords: Pichia pastoris; bioreactor; purification; enterokinase; enzyme; fermentation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Produkcia rekombinantných proteínov vo forme fúznych proteínov je jedným zo 

spôsobov získavania aktívnych látok využívaných vo farmaceutickom priemysle. V 

niektorých prípadoch môže byť prítomnosť fúznej značky nežiaduca alebo predstavovať 

problém pre budúce využitie rekombinantného proteínu na klinické účely [1]. 

Enterokináza (EK) je serínová proteáza, ktorá má schopnosť štiepiť presne na N-konci 

substrátu v sekvencii (Asp)4 Lys a nezanecháva aminokyselinové zvyšky. Preto sa tomuto 

vysoko  špecifickému   heterodimérnemu   enzýmu   venuje   bližšia   pozornosť   v súvislosti 

s odstraňovaním fúznych partnerov a iných nežiaducich látok obsahujúcich túto rozoznávaciu 

sekvenciu [2]. 

Našou úlohou je štúdium produkcie a následná efektívna purifikácia enzýmu EK, pri 

čom cieľom práce je dosiahnuť aktívnejšiu formu EK ako je komerčne dostupná na trhu a to 

tým, že sme pripravili viacero mutovaných foriem (MutEK) tohto enzýmu, ktoré vychádzajú 

už z predošlého výskumu [3]. 

Naša práca sa skladá z troch fáz. Prvou fázou je produkcia enterokinázy pomocou 

kvasiniek Pichia pastoris v laboratórnych 2L biorektoroch Sartorius Biostat B + Bioreaktor 

(Braun Biotech, Germany). Druhou fázou je purifikácia enterokinázy z média, kde je enzým 
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sekretovaný. V tretej fáze sa zaoberáme koncentráciami a identifikáciou kinetických 

parametrov nami vyprodukovanej enterokinázy. Na určenie koncentrácie využívame 

Bradfordovú metódu. Kinetické parametre získavame pomocou fluorescenčnej analýzy 

substrátu GDA4K-NA prístrojom TECAN Safire 2-Basic a jedná sa o Michaelisovu 

konštantu, Turnover number, katalytický efekt (pomer dvoch predošlých). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Kvasinkový kmeň: Pichia pastoris 
 

Expresia enterokinázy v P. pastoris Fed-batch fermentáciou 
 

Expresiu kvasiniek P. pastoris sme uskutočňovali v 2L bioreaktore Sartorius Biostat B 
 

+ Bioreaktor (Braun Biotech, Germany). Počiatočný objem kultivačného média bol 750ml. 
 

Po naočkovaní  batch  média,  ktoré  neobsahuje  zdroj  uhlíka  (v našom  prípade 
z glukózy) pomocou inokula, sme pristúpili k fed-batch fáze a začali s prikrmovaním buniek 

pomocou feed média s počiatočným dávkovaním 0,1 ml.min-1. V prvých štádiách sme 
rýchlosť prikrmovania postupne zvyšovali tak, aby sme bunky udržali v exponenciálnej fáze 

rastu. Po dosiahnutí maximálnych otáčok 2000 rpm pri maximálnom prietoku vzduchu 4 

l.min-1, sme postupne znižovali prikrmovanie, aby sme bunky udržiavali vo fáze blízkej 
stacionárnej fáze rastu až do konca fermentácie. 

Izolácia a purifikácia enterokinázy 
 

Enterokináza sa exprimovala počas kultivácie do média. Po fermentácii sme médium 

oddelili od biomasy buniek pomocou centrifugácie. Produkt sme počas celého procesu 

izolácie udržiavaný v chlade, aby sa predišlo k strate enzýmovej aktivity. Po centrifugácii sme 

k vzorkám pridali 0,5M EDTA pH=8 do výslednej koncentrácie 50mM a pH=8. Následne 

sme médium prečisťovali a skoncentrovali pomocou ultrafiltračného zariadenia Sartocon 

MWCO s použitím 10kDa ultrafiltračnej kazety (Sartorius). 

Afinitná chromatografia 
 

Po ultrafiltrácii sme vzorku upravili na prostredie 50mM KXPO4, 0,5M NaCl, 1% 

triton X-100, pH=8 do objemu 100ml, vyhovujúce na afinitnú chromatografiu. Následne sme 

nechali na kolónu kontinuálne cyklicky naväzovať vzorku cez noc. Po naväzovaní sme 

pomocou systému ÄKTA avant25 uskutočnili elúciu proteínu z kolóny. Využívali sme 

metódu IMAC, nakoľko enterokináza obsahuje za čítacím rámcom his tag. 

Vzorku sme upravili na prostredie 50mM TrisHCl pH8 vyhovujúce iónomeničovej 

chromatografii. 

597 



Iónomeničová chromatografia 
 

Iónomeničovú chromatografiu sme uskutočnili pomocou FPLC systému ÄKTA 

avant25 metódou Anexu. Elúciu z kolóny sme uskutočnili skokovitým zvyšovaním 

koncentrácie NaCl pomocou rozrokov 1M NaCl a TrisHCl pH8. 

Fluorescenčná analýza kinetických parametrov hEK 
 

Pomocou substrátu GD4K-NA sme stanovili kinetické parametre enterokinázy. 
Fluorescenciu sme zaznamenali pomocou prístroja TECAN Safire 2-Basic (Tecan) pri teplote 

37°C.  Koncentrácia substrátu GD4K-NA bola od 0,1 do 0,8 mmol.dm-3. 

Všetky namerané hodnoty boli v jednotkách AU (fluorescenčné jednotky) a boli výsledkom 

monitorovania tvorby β-naftylamínu. Následne sme vytvorili kalibračné krivky závislosti 

intenzity fluorescencie vyjadrenej v AU v určitom čase pri rôznych koncentráciách produktu 

β-naftylamínu. Využitím grafu lineárnej závislosti sme získali hodnoty počiatočnej rýchlosti 

(νint) produktu v určitom čase. Taktiež sme získali kinetické parametre ako Michaelisovu 

konštantu (KM), maximálnu reakčnú rýchlosť (νmax) a rýchlosť premeny (kcat) sme získali z 

Lineweaver–Burkovej krivky 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na analýzu vzoriek odoberaných počas purifikácie sme využívali metódu SDS-PAGE. 

Aktivitu nami vyprodukovanej enterokinázy predstavuje pomer poštiepeného tioredoxínu 

(Trx) ku Trx-DCD (tioredoxín-dermcidín). Výsledky jednotlivých riedení sú zobrazené na 

obrázku číslo 1. 
 
 

 
 

Obr. 1. SDS-PAGE Priebeh purifikácie 1.štandard molekulových hmotností proteínov, 2.negatívna kontrola, 
3. po centrif. N, 4 .100x, 5 .300x, 6 .900x, 7. 2700x, 8. 8100x, 9. 24000x, 10. Ultrafiltrácia 1000x, 11. 10000x, 

12. Nezachytená vzorka. na kolóne (po IMAC) neriedená, 13. 10x, 14. 100x, 15. eluát 1000x, 16. 10000x, 17.UF 
po IMAC 1000x, 18. 10000x 
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Na základe percenta štiepenia substrátu Trx-DCD pomocou EK max sme si prepočítali 

počet jednotiek nami vyprodukovanej EK. Po fermentácii a úprave prostredia sa nachádzalo v 

médiu 475 U/ml a teda spolu 342 158 U. Pred aplikáciou na IMAC bola aktivita 945 U/ml 

teda dokopy 283 503 U, čo je strata 17%. V nezachytenej frakcii bolo zaznamenaných 4 753 

U čo je 5% z nanesenej aktivity. Aktivita eluátu bola 849 U/ml teda dokopy 42 472U čo je 

15% z nanesenej aktvity. Po UF špecifická aktivita bola 567 U/ml a celková 56 693 U, čo je 

20% z nanesenej aktivity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peak 1 330 mAU 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Chromatogram z afinitnej chromatografie 
 
 

„Peak“ (signál) zobrazený na obrázku 2 predstavuje nami získanú elúciu po afinitnej 

chromatografii (IMAC) s hodnotou 1 330 mAU. 
 
 
 
 

Peak 2200 mAU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% gradient 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Chromatogram z iónomeničovej chromatografie 
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Na obrázku 3 je vidieť nami získaný „peak“, čiže signál po iónomeničovej 

chromatografii (anex) pri 10% gradiente NaCl (zásobná 1M). Veľkosť „peaku“ je 2 200 

mAU. 

V tabuľke 1 a 2 sú namerané kinetické hodnoty enterokinázy. V tabuľke 1 sú kinetické 

parametre mutovanej formy a v tabuľke 2 kinetické parametre komerčne dostupnej 

enterokinázy. Parametre ktoré sme vyhodnocovali sú: 

Km- Michaelisova konštanta, meradlo afinity substrátu a enzýmu 
 

• Vysoké Km vysoké Vmax 
 

Kcat- Turnover number 
 

• Maximálny počet molekúl substrátu, premenených na produkt na molekulu 
 

enzýmu za sekundu 
 

Kcat/Km (katalytický efekt) –hodnota ako efektívne premieňa enzým  substrát na 
 

produkt 
 
 
 

Tab. 1. MutEK12 
 

MutEK12 KM Kcat KM/Kcat 
0,269mg/ml 0,342 13,677 39,878 

 0,429 15,097 35,17 
 0,475 16,512 34,728 
Priemer 0,415 15,095 36,592 

 
 

Tab. 2. EK MAX 
 

EK MAX KM Kcat KM/Kcat 
 0,932 32,408 34,756 

 
 

Hodnota michaelisovej konštanty nám vyšla 0,415 mg/ml, čo je omnoho menej ako 

v prípade komerčne dostupnej EK. V hodnote Turnover number mala nami vyprodukovaná 

EK nižšie hodnoty. Priemerna hodnota 15,095 mg/ml je o 46% nižšia. V konečnom dôsledku 

je nami vyprodukovaná EK aktívnejšia a teda enzým premieňa substrát na produkt 

efektívnejšie. 
 
 

Záver   
V práci  sa  nám  podarilo  vyprodukovať  a následne  úspešne  vypurifikovať  nami 

 

pripravenú  mutantnú  formu  enterokinázy,  ktorá  je  z hľadiska  kinetických  parametrov 

efektívnejšia a aktívnejšia, ako komerčne dostupná enterokináza. Problémy so stratou  aktivity 
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enzýmu  počas  purifikačných  krokov  sú  zrejme  zapríčinené  v dôsledku  proteolytickej 

degradácie. 
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Abstract 

 
Stature estimation from footprint measurements in Slovak sub-adult 
Foot and footprints dimensions can show important clues, which can be used as a forensic evidence. 

Estimation of stature is one of the main parameters in forensic examinations. The aim of this study is find the 
relation between stature and foot and footprints measurements. My group consists of 110 Slovak individuals 
ranging in age 10 – 18. This study is one of the pilot studies, which examined this relation in sub-adults. This age 
group was selected because crime is on the rise not only in adults but also in sub-adults. The results revealed the 
highest positive correlation between stature and length of foot in group of foot dimensions and length of diagonal 
axes in group of footprints parameters. According to positive correlation were computed equations for stature 
estimation that can be used in biological profiles as an indicator for identification. 

 
 
Keywords: anthropometry; stature; foot dimensions; correlation; regression equations 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ľudská noha sa skladá z 26 kostí, ktoré spolu vytvárajú pružný celok s vytvorenou 

klenbou nohy [1]. Noha nám umožňuje styk s okolitým terénom a je prispôsobená lokomócii 

v stoji [2]. Pri kontakte s okolitým prostredím môže dôjsť k zanechaniu stopy. Odtlačok bosej 

stupaje zaťažený vlastnou váhou tela nazývame plantogram [3]. Kompletný odtlačok 

pozostáva z odtlačkov piatich prstov, odtlačku metatarzálnej časti, odtlačku pätovej časti a 

profilu klenby. Z odtlačku je možné pozorovať celý rad vlastností a patologických stavov 

nohy a použiť ich pri identifikácii jedinca [4]. 

Telesná výška je jedným zo základných telesných parametrov. Z hľadiska forenznej 

antropológie má odhad telesnej výšky významnú úlohu pri identifikácii jedincov. Existuje 

mnoho štúdií, ktoré sa zameriavajú na využitie parametrov nohy a jej odtlačkov na odhad 

telesnej výšky u dospelých jedincov. Odhadu telesnej výšky u nedospelých jedincom sa 

doposiaľ venoval iba Krishan [5, 6]. Na odhad telesnej výšky u dievčat použil sedem 

parametrov [5], u chlapcov len päť dĺžkových rozmerov nohy [6]. V prácach sa zameral na 
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jedincov vo veku 13 – 18 rokov. V obidvoch prácach boli zistené pozitívne korelácie 

parametrov nohy s telesnou výškou, pričom najvyššie korelácie boli prítomné pri dĺžkových 

parametroch nohy. 

Cieľom mojej práce bolo zistenie vzťahu medzi telesnou výškou a parametrami 

odtlačkov stupaje u nedospelých jedincov a následné vytvorenie regresných rovníc pre odhad 

telesnej výšky jedincov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Antropometrické  vyšetrenie   bolo   uskutočnené   v priestoroch   základných   škôl 

v Bratislavskom kraji.  Tohto  vyšetrenia  sa  zúčastnili  žiaci  zo  Spojenej  školy Tilgnerova 

a Základnej školy Turnianska. Súbor pozostáva zo 110 jedincov, z toho bolo 58 dievčat a 52 

chlapcov vo veku 10 – 18 rokov. Jedinci mladší ako 18 rokov boli meraní na základe 

podpísaného informovaného súhlasu od rodičov. Všetky dáta boli spracované anonymne. 

Jedincom bola zmeraná telesná výška podľa štandardných somatometrických postupov 

[7]. Následne boli jedincom zhotovené statické odtlačky nôh. Odtlačok vznikol bez pôsobenia 

vedľajších síl, len váhou vlastného tela. Na odtlačkoch stupají bolo vyhodnotených sedem 

parametrov podľa Robbinsovej [8]: metatarzálna šírka, šírka päty a diagonálne rezy 1. až 5. 

prsta. Rozmery boli zaznamenané v cm. 

Metatarzálna šírka bola meraná ako vzdialenosť spojnice najlaterálnejšieho a 

najmediálnejšieho bodu metatarzálnej časti nohy. 

Šírka    päty     bola     meraná     ako     vzdialenosť     spojnice     najlaterálnejšieho 

a najmediálnejšieho bodu pätovej časti nohy. 

Diagonálne rezy 1. až 5. prsta boli merané ako vzdialenosti od bodu pternyon po 
 

najdistálnejší bod na špičke každého prsta. 
 

Štatistická analýza bola robená v programoch Microsoft Excell 2010 a IBM SPSS 

Statistics 20. Na zistenie vzťahu medzi telesnou výškou a vybranými parametrami odtlačkov 

stupají bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Na základe pozitívnej korelácie boli 

pomocou lineárnej regresie vytvorené rovnice pre výpočet telesnej výšky z vybraných 

parametrov odtlačkov stupají. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V našej  práci   sme   zistili   výskyt   pozitívnej   korelácie   medzi   telesnou   výškou 

a vybranými parametrami odtlačkov stupaje (tab. 1). Najvyššie korelačné koeficienty boli 
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pozorované pri diagonálnych rezoch 1. až 5. prsta, ktoré charakterizujeme ako dĺžkové miery 

odtlačku stupaje. Najvyššie korelačné koeficienty boli zaznamenané pre diagonálny rez 5. 

prsta na pravom odtlačku stupaje v súbore dievčat (r = 0,816) a v celom súbore (r = 0,875) a 

pre diagonálny rez štvrtého prsta na ľavom odtlačku stupaje v súbore chlapcov (r = 0,902). 

Najnižšie korelačné koeficienty boli zistené pre šírku päty ľavého odtlačku stupaje vo 

všetkých troch sledovaných súboroch (dievčatá r = 0,380, chlapci r = 0,463, celý súbor r = 

0,452). Výsledné p-hodnoty sú vysoko štatisticky významné (p ˂ 0,01). 
 
 

Tab. 1. Hodnoty korelačných koeficientov medzi telesnou výškou a vybranými parametrami odtlačkov 
stupají v celom súbore a v samostatných súboroch dievčat a chlapcov 

 
 
Rozmery nohy 

 
Lateralita 

Dievčatá Chlapci Celý súbor 
r p r p r p 

 
MetŠ 

pravá 0,542 0,000** 0,706 0,000** 0,667 0,000** 
ľavá 0,477 0,000** 0,763 0,000** 0,689 0,000** 

 
ŠPä 

pravá 0,399 0,002** 0,558 0,000** 0,532 0,000** 
ľavá 0,380 0,003** 0,463 0,001** 0,452 0,000** 

 
DR1 

pravá 0,714 0,000** 0,869 0,000** 0,831 0,000** 
ľavá 0,729 0,000** 0,873 0,000** 0,841 0,000** 

 
DR2 

pravá 0,772 0,000** 0,901 0,000** 0,866 0,000** 
ľavá 0,752 0,000** 0,894 0,000** 0,859 0,000** 

 
DR3 

pravá 0,771 0,000** 0,893 0,000** 0,860 0,000** 
ľavá 0,743 0,000** 0,891 0,000** 0,852 0,000** 

 
DR4 

pravá 0,792 0,000** 0,891 0,000** 0,867 0,000** 
ľavá 0,745 0,000** 0,902 0,000** 0,860 0,000** 

 
DR5 

pravá 0,816 0,000** 0,894 0,000** 0,875 0,000** 
ľavá 0,799 0,000** 0,880 0,000** 0,861 0,000** 

Legenda: MetŠ – metatarzálna šŕka, ŠPä – šírka päty, DR - diagonálny rez, 1 – 5 – poradie prstov 
(palec – malíček), r – korelačný koeficient, p – hladina významnosti **α = 0,01 

 
 

Na základe zistenia pozitívnej korelácie boli vytvorené rovnice pre výpočet telesnej 

výšky z vybraných parametrov odtlačkov stupají pomocou lineárnej regresnej analýzy pre 

pravú a ľavú nohu pre celý súbor a jednotlivé skupiny dievčat a chlapcov (tab. 2). 

Najpresnejšie rovnice  boli  vytvorené  v rámci  všetkých  troch  skupín  pre  súbor  dievčat, 

v ktorom boli prítomné najnižšie stredné chyby odhadu pri všetkých sledovaných 

parametroch. Najnižšia stredná chyba odhadu je prítomná pri odhade z diagonálneho rezu 5. 

prsta na pravom odtlačku stupaje v súbore dievčat (SEE = ± 5,80 cm) a v celom súbore (SEE 

= ± 6,61), a z diagonálneho rezu 4. prsta na ľavom odtlačku stupaje v súbore chlapcov (SEE = 
 

± 7,03 cm). Najvyššia stredná chyba odhadu je prítomná pri odhade z ľavej šírky päty vo 
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všetkých troch sledovaných súboroch. V súbore chlapcov bola táto hodnota najvyššia (SEE = 
 

± 14,45 cm). V celom súbore bola stredná chyba odhadu (SEE = ± 12,37 cm) vyššia ako v 
 

súbore dievčat (SEE = ± 9,47 cm). 
 
 
 

Tab. 2. Rovnice pre odhad telesnej výšky (cm) z vybraných parametrov odtlačkov stupají v celom súbore 
a v samostatných súboroch dievčat a chlapcov 

 
 Pravá noha Ľavá noha 
 
 
 
 
 

CELÝ 
SÚBOR 

 

ROVNICA SEE 
(cm) 

 

ROVNICA SEE 
(cm) 

52,791 + 12,296MetŠ 10,33 56,691 + 11,938MetŠ 10,05 
101,356 + 12,424ŠPä 11,74 110,654 + 10,440ŠPä 12,37 
14,049 + 6,382DR1 7,72 17,634 + 6,211DR1 7,50 
20,667 + 6,183DR2 6,94 22,320 + 6,107DR2 7,09 
19,148 + 6,490DR3 7,08 23,904 + 6,265DR3 7,26 
13,170 + 7,114DR4 6,91 16,255 + 6,975DR4 7,08 
4,765 + 8,133DR5 6,61 13,735 + 7,652DR5 7,06 

 
 
 
 
 
DIEVČATÁ 

 
86,064 + 8,253MetŠ 8,60 94,115 + 7,372MetŠ 9,00 
122,152 + 7,419ŠPä 9,38 126,897 + 6,311ŠPä 9,47 
39,555 + 5,246DR1 7,16 35,003 + 5,446DR1 7,01 
44,219 + 5,117DR2 6,50 41,533 + 5,241DR2 6,75 
44,036 + 5,317DR3 6,52 47,761 + 5,143DR3 6,85 
31,991 + 6,196DR4 6,25 39,992 + 5,808DR4 6,83 
25,784 + 7,026DR5 5,80 31,799 + 6,705DR5 6,18 

 
 
 
 
 

CHLAPCI 

 
25,177 + 15,461MetŠ 11,54 30,532 + 14,923MetŠ 10,54 
87,093 + 15,693ŠPä 13,53 97,288 + 13,745ŠPä 14,45 
-6,884 + 7,252DR1 8,05 3,914 + 6,771DR1 7,95 
0,957 + 7,015DR2 7,08 7,705 + 6,717DR2 7,31 
-1,729 + 7,409DR3 7,32 4,873 + 7,098DR3 7,40 
-4,063 + 7,899DR4 7,40 -4,039 + 7,904DR4 7,03 
-15,282 + 9,123DR5 7,18 -3,638 + 8,505DR5 7,75 

Legenda: MetŠ – metatarzálna šŕka, ŠPä – šírka päty, DR - diagonálny rez, 1 – 5 – poradie prstov (palec – 
malíček), N – počet jedincov, SEE – stredná chyba odhadu 

 
 

Krishan vo svojich prácach taktiež zistil pozitívnu koreláciu medzi telesnou výškou 

a parametrami nohy [5, 6]. V súbore dievčat pozoroval sedem parametrov nohy – 

metatarzálnu šírku, šírku päty a dĺžkové rozmery nohy, ktoré charakterizoval ako vzdialenosti 

od bodu pternion ku každému prstu. Najvyššie korelačné koeficienty boli pozorované pri 

dĺžkovom parametri 1. prsta na pravej (r = 0,581) aj ľavej nohe (r = 0,661). Najnižšie 

korelačné koeficienty boli zistené pre metatarzálnu šírku pravej (r = 0,353) aj ľavej nohy (r = 

0,375). V súbore chlapcov sledoval už len päť dĺžkových rozmerov nohy. Najvyšší korelačný 

605 



koeficient bol zaznamenaný pri dĺžkovom parametri 5. prsta (r = 0,815) a najnižší korelačný 

koeficient bol zaznamenaný pri dĺžkovom parametri 3. prsta (r = 0,783). 

Na základe pozitívnej korelácie telesnej výšky so sledovanými parametrami nohy 

vytvoril regresné rovnice pre odhad telesnej výšky. V súbore dievčat bola najnižšia stredná 

chyba odhadu prítomná pri dĺžkovom parametri 1. prsta (SEE = ± 4,568 cm) a v súbore 

chlapcov pri dĺžkovom parametri 5. prsta (SEE = ± 5,874). Najvyššia stredná chyba odhadu 

bola prítomná v súbore dievčat pri metatarzálnej šírke a šírke päty ľavej nohy (SEE = ± 5,488 

cm) a v súbore chlapcov pri dĺžkovom parametri 3. prsta (SEE = ± 6,320 cm). 

Pri porovnaní  našich  výsledkov  s  predloženými  výsledkami  Krishana  [5,  6]  boli 

v našej práci pozorované vyššie hodnoty strednej chyby odhadu. Napriek týmto rozdielom 

môžeme konštatovať, že dĺžkové parametre odtlačkov stupají môžu byť použité pri odhade 

telesnej výšky. Najmenej presné rovnice boli vytvorené zo šírkových parametrov nohy, kde 

stredná chyba odhadu bola v súbore chlapcov a v celom súbore viac ako dvojnásobne vyššia 

ako v porovnávaných štúdiách. Na základe týchto výsledkom, neodporúčame využiť rovnice 

vytvorené zo šírkových parametrov z dôvodu vysokej nepresnosti odhadu telesnej výšky. 
 
 

Záver   
V sledovanom  súbore  bola  zistená  pozitívna  korelácia  medzi  telesnou  výškou 

 

a sledovanými parametrami odtlačkov stupají u nedospelých jedincov. Najvyššie korelácie 

vykazovali dĺžkové parametre odtlačkov stupají vo všetkých troch sledovaných súboroch. Na 

základe pozitívnej korelácie boli vytvorené regresné rovnice pre odhad telesnej výšky pre 

pravú a ľavú nohu pre celý súbor a jednotlivé skupiny dievčat a chlapcov. Na základe 

zistených výsledkov môžeme konštatovať, že dĺžkové parametre odtlačkov stupají majú 

výpovednú hodnotu pri odhade telesnej výšky jedinca. Vytvorené regresné rovnice môžu mať 

využitie pri zisťovaní biologického profilu a následnej identifikácii jedinca vo forenznej 

antropológii. 
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Abstract 

 
Effect of changing the GUG start codon of replication protein RepA into AUG in pR1A plasmid 
Initiation of translation requires an initiation codon and a sequence upstream of the initiation codon 

called Shine-Dalgarno sequence. Protein synthesis begins from several triplets, but the most abundant of them is 
start codon AUG. It has been suggested that the use of codons other than AUG is coupled with a low expression 
level of proteins and in those cases where an AUG initiation codon was altered to another codon by mutation, the 
expression of the gene was either abolished or strongly reduced. The goal of our work is to compare an effect of 
start codon exchange in a gene of replication protein RepA in pR1A, a derivative of R1 plasmid. 

 
 
Keywords: start codon; plasmid; RepA protein 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

K úspešnému zahájeniu iniciácie translácie je nevyhnutná prítomnosť štart kodónu ako 

aj sekvencie lokalizovanej vo väčšine prípadov 8 bp upstream od štart kodónu, ktorá je 

nazývaná Shine-Dalgarnova sekvencia. Táto na puríny bohatá sekvencia interaguje s 3´ 

koncom 16S rRNA ribozómu [1]. V organizme E. coli majú viaceré triplety funkciu zahájenia 

proteosyntézy. Najzastúpenejšími kodónmi sú AUG (83%) a GUG (14%), avšak v niektorých 

ojedinelých prípadoch sa možno stretnúť s UUG (3%), či AUA alebo AUU [2]. Bolo 

dokázané, že v prípadoch, keď bol iniciačný kodón AUG vymenený za iný, expresia génu 

bola silno redukovaná až pozastavená pretože typ štartovacieho kodónu je súčasťou regulácie 

génovej expresie na translačnej úrovni [3-5]. 

Cieľom našej dlhodobej práce je tvorba expresného vektora odvodeného od R1 

plazmidu s regulovateľným počtom kópií. Výhoda regulovateľnosti tohto nízkokópiového 

plazmidu spočíva predovšetkým v zníženej metabolickej záťaži pre hostiteľský produkčný 

organizmus pred indukciou expresie cieľového proteínu a zároveň predstavuje robustný 

nástroj na produkciu po indukovaní a zvýšení počtu kópií vektora. Iniciačným faktorom 

replikácie  R1   plazmidu   je   RepA   proteín.   V plazmide   pR1A,   ktorý   je   jedným 

z medziproduktov výskumu a bol zhotovený v našom laboratóriu, má tento replikačný proteín 

GUG štart kodón. V snahe zvýšiť jeho expresiu bol kodón mutovaný na AUG. V tejto práci sa 

zaoberáme pozorovaním vplyvu zmeny kodónu na kópiovosť plazmidu nazvanom pR1Amut. 
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Obr. 1. Mapy plazmidov pR1A a pR1Amut 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité hostiteľské kmene a plazmidy 
 
 

Tab. 1. Genotypy a zdroje použitých hostiteľských kmeňov E. coli 
 

Hostiteľský kmeň 
E. coli 

 

Genotyp 
 

Zdroj 
 

RR1 F - mcrB mrr hsdS20(rB- mB-) recA+ leuB6 ara-14 proA2 lacY1 
galK2 xyl-5 mtl-1 rpsL20(SmR) glnV44 λ 

 

Invitrogen 
 

XL1-blue endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 F'[ ::Tn10 
proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] hsdR17(rK- mK+) 

 

Stratagene 
 
 

Tab. 2. Genotypy a zdroje použitých plazmidov 
 

 

Plazmid 
 

Genotyp 
 

Zdroj 
 

pR1A 
 

oriR1, copB-repA, bla (Amp R ) 
 

[4] 
 

pR1Amut 
 

oriR1, copB-repAmut, bla (Amp R ) nepublikované 
dáta 

 
 

Kultivácia kultúr s plazmidmi pR1A a pR1Amut 
 

Bunky boli kultivované pri teplote 37°C v 20 ml LB (Luria-Bertani) média. Ako 

selekčný marker bolo použité antibiotikum ampicilín (25 mg/l). Experiment bol uskutočnený 

v šiestich sadách, pričom každá sada obsahovala jednu vzorku kultúry s plazmidom pR1A 

a druhú vzorku s plazmidom pR1Amut. 

Spektrofotometrické stanovovanie optickej hustoty bakteriálnej kultúry 
 

Po kultivácii a počas celej manipulácie so vzorkami boli kultúry udržiavané v ľade. 
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Všetky merania sa vykonali na sprektofotometri SmartSpecTM Plus (BioRad) a ako slepý 

pokus (blank) slúžilo tekuté LB médium. Vzorky aj blank boli vhodne nariedené 

vychladeným fyziologickým roztokom (0,9% (w/V) chlorid sodný) tak, aby OD600 meraných 

vzoriek nepresiahlo  hodnotu  1.  Následne  bol  zo  vzoriek  odobratý  taký  objem,  aby  bol 

v jednotlivých sadách zabezpečený rovnaký počet buniek. Bunky boli centrifugované 10 min 

pri 4630 x g. 

Izolácia plazmidovej DNA 
 

Plazmidová DNA bola najskôr izolovaná klasickou metódou alkalickej lýzy a následne 

cez Plasmid Midi Kit 100 (QIAGEN) [6]. 

Vyhodnotene kópiovosti plazmidov pR1A a pR1Amut 
 

Analýza purifikovanej DNA bola uskutočnená v 1% agarózovom géli a v aparatúre 

Midi horizontal SCIE PLAS. Obraz DNA bol analyzovaný a zaznamenaný softvérom 

GeneTools (Syngene). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Po kultivácii bakteriálnych kultúr boli všetky vzorky nariedené fyziologickým 

roztokom, tak aby OD600 meraných vzoriek nepresiahlo hodnotu 1. 
 
 

Tab. 3. Namerané hodnoty OD600 a porovnanie plazmidov pR1A a pR1Amut v jednotlivých sadách 
 

Vzorka OD600 OD600 OD600 x̄ OD600 NpR1A/NpR1Amut 

pR1A (1) 0,973 0,985 0,979 0,979  
1/2,17 

pR1Amut (2) 0,868 0,864 0,868 0,867 
pR1A (5) 0,972 0,976 0,974 0,974  

1/2,33 
pR1Amut (6) 0,793 0,791 0,795 0,793 

pR1A (7) 0,999 0,999 0,998 0,999  
1/2,38 

pR1Amut (8) 0,902 0,902 0,903 0,902 
pR1A (9) 0,981 0,984 0,986 0,983  

1/2,22 
pR1Amut (10) 0,899 0,896 0,893 0,896 

pR1A (11) 0,999 0,996 0,998 0,997  
1/2,08 

pR1Amut (12) 0,909 0,91 0,907 0,909 
 
 

Plazmidová DNA bola vyizolovaná modifikovaním príslušného protokolu kitu 

Plasmid Midi Kit 100 (QIAGEN). Pre zefektívnenie purifikácie boli upravené objemy 

jednotlivých roztokov ako aj zmena elúcie DNA z jednej kolóny namiesto štyroch, kvôli 

menšiemu kultivačnému objemu buniek oproti odporúčaným množstvám priloženého 

protokolu.  Vyizolovaná  DNA  bola  po  separácii  v 1%  agarózovom  géli  vyhodnotená 
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softvérom GeneTools (Syngene). Vo všetkých sadách sa podarilo zaznamenať zvýšenie 

množstva DNA plazmidu pR1Amut oproti pôvodnému plazmidu pR1A s GUG iniciačným 

kodónom. V plazmide pRIA1mut s AUG kodónom dochádza k zvýšenej  expresii 

esenciálneho replikačného RepA proteínu a teda k syntéze väčšieho počtu kópií plazmidu 

pripadajúceho na  jednu  bunku.  Zo  šiestich  sád  sa  v piatich  podarilo  stanoviť  hodnoty 

v rozmedzí 2,08-2,38 krát viac plazmidovej DNA vo vzorkách pR1Amut. Sadu plazmidov 

pR1A (3) /pR1Amut (4) boli vylúčené z konečného aritmetického priemeru, kvôli pomeru 

1/5,07, ktorý mohol byť spôsobený nepresnosťou počas izolácie alebo nanášania vzoriek 

DNA na elektroforézu. Z výsledných hodnôt 2,17; 2,33; 2,38; 2,22 a 2,08 bola stanovená 

priemerná hodnota 2,24-krát viac DNA plazmidu pR1Amut oproti plazmidu pR1A so 

smerodajnou  odchýlkou   0,12095.   Tieto   výsledky   sú   v súlade   s prácou   Loomana 

a Knippenberga [3]. 
 
 

 
 

Obr. 2. Elektroforéza v agarózovom géli plazmidov pR1A a pR1Amut 
Dráhy: 1. pR1A (1); 2. pR1Amut (2); 3. pR1A (3); 4. pR1Amut (4); 5. pR1A (5); 6. pR1Amut (6); 7. pR1A (7); 

8. pR1Amut (8); 9. pR1A (9); 10. pR1Amut (10); 11. pR1A (11); 12. pR1Amut (12) 
 
 

 
 

Obr. 3. Vplyv výmeny štart kodónu GUG za AUG replikačného proteínu RepA v plazmide pR1A 

611 



Záver   
Na základe nameraných hodnôt bolo zistené, že výmena iniciačného kodónu GUG za 

 

AUG vedie k zvýšenej expresii replikačného proteínu RepA a tým k zvýšeniu počtu kópií 

plazmidu pR1Amut priemerne 2,24-krát oproti nemutovanému plazmidu. Táto informácia je 

nápomocná pre lepšie pochopenie regulácie vektorov odvodených od R1 plazmidu a využitie 

tejto informácie pri práci s našim regulovateľným systémom. 
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Abstract 

Song preferences in female zebra finches (Taeniopygia guttata) and the activity in brain auditory areas 
Songbirds develop a preference for their father‘s song over new conspecific song, indicating the ability 

of song discrimination. Here we investigated if the female zebra finches reared by fathers with different songs 
are able to distinguish and make a choice between two songs; preoperative (pre-op) and postoperative (post-op) 
songs of males with lesioned song control nucleus called Area X. Futher we studied whether later exposure to 
preferred/ nonpreferred song will show different expression of IEG ZENK in auditory areas; nidopallium 
caudomediale (NCM) and mesopallium caudomediale (CMM). We found that females were able to discriminate 
and choose between pre-op and post-op songs. Females from the non-repetition fathers showed significantly 
stronger preferences than the females from the repetition fathers. We did not find an effect of father, and/or 
preference on ZENK expression in CMM or NCM. ZENK expression was significantly greater in CMM than in 
NCM. These results support the studies showing that female zebra finches can show a song preference but 
further tests need to be done. 

 
 
Keywords: preference; female zebra finch; auditory areas; Zenk expression 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

U spevavcov, medzi ktoré patrí aj zebrička červenozobá (Taeniopygia guttata), sú 

komplexné dlhodobé spomienky (pieseň dospelého samca) ukladané do pamäti počas 

senzitívnej fázy ich života. Spolu so samcami sa aj samičky učia zapamätať si spev ich otca a 

bratov počas vývinu [1] a tak isto sa učia rozoznávať pieseň ich partnerov počas dospelosti 

[2]. Sexuálny imprinting vedie k preferencii pre fenotyp odrážajúci ten, ktorý zažili počas 

senzitívnej fázy  [3].  Pri  vystavení  samičiek  piesni  otca,  náhradného  otca,  alebo  tútora 

v rôznom čase ontogenézy sa zistilo, že piesne počuté v rozmedzí 25.-70. dňa po vyliahnutí 

boli neskôr v dospelosti preferované [1, 4, 5]. Sluchové oblasti mesopallium caudomediale 

(CMM) a nidopallium caudomediale (NCM) vykazujú zvýšenú expresiu génu skorej 

odpovede IEG ZENK po počutí piesne svojho druhu v porovnaní s inými, u mladých aj 

dospelých vtákov [6, 7]. ZENK sa používa ako indikátor nervovej aktivity po počutí piesne. 

Terstra a kol. (2006) zistili preferenciu samičiek pre piesne ich otcov a táto preferencia bola 

spojená so signifikantne vyššou aktivitou v CMM, čo naznačuje zapojenie tejto oblasti v 

reprezentácii piesne naučenej od svojho otca [8]. 
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Medzi aspekty, ktoré sú pre samičku zebričky dôležité a môžu určovať jej preferenciu 

patrí familiárnosť, veľkosť repertoára a jeho štruktúra. Ukázalo sa, že nahrávky s piesňami, 

ktoré mali väčší počet a rôznorodé slabiky (väčšiu variabilitu), sú pre samičky atraktívnejšie 

ako nahrávky s opakovaním rovnakých slabík [9]. Opakovanie slabík v piesni závisí od druhu, 

u zebričky sa prirodzene vyskytuje u asi 5-20% dospelých vtákov a experimentálne môže 

nastať po lézii striatálnej oblasti Area X. Vtedy sa zmení tempo piesne a dochádza ku 

zvýšenému opakovaniu poslednej slabiky motívu piesne u vtákov, ktorí túto slabiku už 

predtým opakovali [10]. Oblasť Area X je súčasťou dráhy učenia a má teda úlohu pre učenie 

piesne mladých vtákov [11] a pre zachovanie poradia slabík u dospelých zebričiek [10]. Nie je 

však známe, či samičky vedia rozpoznať a či reagujú na pozmenenú pieseň pri nefunkčnej 

alebo poškodenej oblasti Area X. Cieľom tejto práce bolo určiť, či samičky zebričiek 

vychovávané v prítomnosti otca s piesňou bez opakovania slabiky a s opakovaním sú schopné 

rozlišovať takýto spev aj v dospelosti a či ho budú aj preferovať. Následne sme pomocou 

imunohistochemického farbenia zisťovali mieru expresie ZENK proteínu v CMM a NCM po 

počutí preferovanej alebo nepreferovanej piesne. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimente bolo použitých 15 samičiek zebričky červenozobej, ktoré pochádzali z 

chovu Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV v Ivanke pri Dunaji. Jedince vážili 14 ± 

2 g a počas testovania boli vo veku 2 rokov. Päť samičiek bolo vychovávaných v klietke 

s otcom, ktorý pri speve prirodzene opakoval poslednú slabiku motívu a 10 s otcom, ktorý 

v piesni neopakoval žiadnu slabiku. Všetky zebričky ostali spolu so svojimi súrodencami do 

veku 94-102 dní. Následne boli oddelené v klietke s inými sexuálne naivnými samičkami. V 

miestnosti bola teplota 25 ± 3 ºC, vlhkosť 55 ± 3 %, voda a potrava ad libitum, svetelný režim 

14L:10D. Samičky boli prevezené do Holandska na Institute of Biology, Leiden University, 

kde boli vykonané preferenčné testy. Všetky experimenty boli schválené Komisiou pre 

pokusy na zvieratách na Leiden University. 

Pre testovanie boli vybrané piesne od 5 samcov pred (pre-op) a po (post-op) 

bilaterálnej lézii Area X. Piesne boli upravené na rovnakú dĺžku trvania (5,4 ± 0,26 s), 

frekvenčné rozsahy od 500 Hz a odstránil sa šum pozadia. V piesňach pred operáciou bol 

počet motívov 2,8 ± 0,37 a po operácii 2,2 ± 0,37 s rozličným počtom opakujúcich sa slabík 

na konci motívu. 

Preferenčné testovanie prebiehalo v Skinnerovych boxoch (80 x 40 x 43 cm), každý 

bol vybavený symetricky umiestnenými 5 bidlami, 2 napájačkami, 2 zdrojmi potravy a 2 
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terčíkmi na stene. Jeden terčík bol napojený na nahrávku s pre-op piesňou a druhý na 

nahrávku s post-op piesňou od toho istého samca. Zvukové stimuly mali hlasitosť 70 dB. 

Testovanie prebiehalo 4 dni počas celej svetlej fázy (13,5L : 10,5D). O polnoci sa piesne 

spojené s terčíkmi vymenili na opačnú stranu (aby sa predišlo preferencii jednej strany). Počet 

zobnutí na každý terčík bol automaticky zaznamenávaný. Po preferenčnom teste s jedným 

samcom boli samičky testované znova s piesňami iného samca. Výsledky boli kvantifikované 

v percentách nasledovne: 100 x počet zobnutí na rovnaký signál / počet všetkých zobnutí. 

Súčet za oba signály (pre-op a post-op) bol 100%. Absolútna preferencia bola určená ako 

rozdiel medzi percentuálnymi preferenciami na pre-op a post-op piesne. Dve samičky od otca 

s piesňou bez opakovania slabiky nevykazovali žiadnu preferenciu a boli z testovania 

vylúčené. 

Po otestovaní a určení preferencií samičiek prebehol posledný test. Samičky boli 

vložené do Skinnerovych boxov na 1 deň a druhý deň počúvali nahrávku piesne. Na 

zamedzenie pohybu a vokalizácie bolo svetlo 15 min pred testom vypnuté. Potom počúvali 

samičky počas 30 min nahrávku piesne. Bola im púšťaná pieseň, ktorú počas skoršieho 

testovania preferovali (n=6) alebo nepreferovali (n=7). Po dohraní nahrávky zostali samičky v 

boxoch ešte 1 h. Následne im bola podaná letálna dávka pentobarbitalu sodného a prevedená 

transkardiálna perfúzia. Mozgy boli vypreparované a zmrazené v zmrazovaciom médiu OCT 

Compount (Sakura, Japonsko). Na cryocute Leica 1800 (Leica, Nemecko) boli pri teplote - 

21ºC pripravené 30 µm hrubé sagitálne rezy z ľavej hemisféry. Rezy boli ukladané do 

fosfátového tlmivého roztoku (PBS) po jednom vo vzdialenosti 500-1200 µm od začiatku 

krájania hemisféry tak, aby sa tam nachádzali sluchové oblasti CMM a NCM. 

Na imunohistochemické farbenie boli použité 3 rezy pre každého samca vo 

vzdialenosti 700-1000 µm laterálne. Rezy sme premyli 3x v PBS, endogénnu peroxidázu sme 

blokovali 1h v 1% roztoku H2O2 a po premytí 3x v PBS sme nešpecifickú väzbu blokovali 

blokovacím roztokom obsahujúcim 1% hovädzí sérový albumín a 0,2% Triton X-100. 

Primárnu králičiu protilátku anti-egr1 (Santa Cruz Biotechnology, USA) s koncentráciou 

1:200 sme inkubovali s rezmi 20h. Rezy sme premyli 3x v PBS a inkubovali 2h so 

sekundárnou biotinylovanou protilátkou proti králičej IgG s koncentráciou 1:200, premyli 

a inkubovali 2h s roztokom avidín-biotín. Po premytí sme rezy zafarbili diaminobenzidínom 

pomocou kitu (Vector Laboratories, USA), premyli, natiahli na sklíčka a zakryli krycími 

sklíčkami. Štyri mozgy samičiek od neopakujúceho otca (jednej sa prehrávala nepreferovaná 

pieseň a 3 preferovaná pieseň) boli vylúčené z hodnotenia pre zlé rezanie a farbenie. 
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Počet buniek exprimujúcich ZENK bol vyhodnocovaný z fotomikrografií snímaných 

pri zväčšení 100x. Počítanie prebiehalo v programe Photoshop CS6. Keďže rozmiestnenie 

ZENK proteínu v rámci oblastí bolo rôznorodé, počet buniek exprimujúcich ZENK sme 

získali v 2 štvorcoch 100 x 100 µm a v 3 štvorcoch v NCM v jednom reze, pričom sme požili 

3 rezy na 1 mozog a výsledky pre danú oblasť sme spriemerovali. 

Výsledky preferenčných testov boli vyhodnotené pomocou ANOVA. Faktory boli otec 

(opakujúci a neopakujúci poslednú slabiku motívu piesne) a typ piesne (pre-op a post-op). 

Absolútna preferencia bola hodnotená t-testom, pričom faktor bol otec. Výsledky expresie 

ZENK proteínu boli vyhodnotené testom ANOVA. Faktory boli otec, preferencia samičky pre 

nahrávku (preferovaná a nepreferovaná pieseň), mozgová oblasť (CMM a NCM) a typ piesne 

(pre-op a post-op). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pomocou preferenčných testov v Skinnerovych boxoch neboli odhalené žiadne 

signifikantné rozdiely v preferenciách samíc v závislosti na piesni otca ani na type piesne 

(Obr. 1A). Avšak jednotlivé samičky preferenciu ukazovali. Samičky od otca s piesňou bez 

opakovanie preukazovali signifikantne silnejšiu absolútnu preferenciu (19,23 ± 2,41, priemer 

± SEM) než samičky, ktoré vychovával otec s piesňou po operácii (9,61 ± 2,92; p=0,02, t-test) 

(Obr. 1B). 
 

A B 
* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. A: Preferencia samíc pre pieseň pred (pre-op) a po (post-op) bilaterálnej lézii Area X. 
Graf znázorňuje skupinu samičiek od otca s piesňou bez opakovania slabika a od otca s piesňou 

s opakujúcou sa slabikou a ich mieru preferencie. Stĺpce reprezentujú priemer a SEM. 
B: Absolútna preferencia samíc. Stĺpce reprezentujú priemer a SEM. 

n=5 samičiek od otca s piesňou bez opakovania a n=8 samičiek od otca s piesňou s opakovaním. 
 
 

Pri sledovaní ZENK proteínu v sluchových oblastiach týchto samičiek po pustení 

preferovanej alebo nepreferovanej piesne sme zistili, že otec nemal signifikantný vplyv na 

expresiu (p=0,71) a preferencia samičky pre počúvanú pieseň tiež nemala signifikantný vplyv 
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na expresiu (p=0,11). Rovnako typ piesne (pre-op vs. post-op) nemal vplyv na expresiu 

(p=0,15). Mozgová oblasť však mala signifikantný vplyv na expresiu ZENK proteínu 

(p=0,09 pre ANOVA a p=0,05 pre Fisherov LSD test, Obr. 2A). Interakcia týchto faktorov 

nemala signifikantný význam pre expresiu ZENK proteínu (p=0,37-0,96, Obr. 2B). 

 
A B 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
Obr. 2. A: Počet ZENK 

 
buniek. Graf znázorňuje expresiu ZENK proteínu v sluchových oblastiach CMM 

a NCM. Stĺpce reprezentujú priemer a SEM.,* reprezentuje p=0,05, n=9. 
+ 

B: Počet ZENK buniek v závislosti na preferencii nahrávky. Graf znázorňuje expresiu v sluchových 
oblastiach CMM a NCM po vystavení samičiek preferovanej alebo nepreferovanej piesni. Stĺpce reprezentujú 

priemer a SEM. n=3 pre preferovanú pieseň, n=6 pre nepreferovanú pieseň. 
 
 

Keďže v našom experimente sme nezistili signifikantný vplyv otca na preferenciu 

samíc pre pieseň s opakovaním alebo bez opakovania, je možné, že otcova a testovacia pieseň 

bola oveľa odlišnejšia. Takáto zmena je počuteľná hlavne pri piesňach s opakovaním slabík, 

kedy jedinec môže opakovať jednu slabiku len 3 krát a iný aj 20-krát, čo by potenciálne 

mohlo vplývať na rytmicitu piesne, aj keď jej dĺžka v našom experimente bola upravená na 

rovnakú dobu trvania. Novšia štúdia ukázala, že arytmická pieseň spôsobuje vyššiu expresiu 

ZENK proteínu v CMM a NCM na rozdiel od rytmickej piesne u samíc aj samcov [12]. Preto 

sa dá predpokladať, že rytmickosť zohráva úlohu v aktivite sluchových jadier. 

Na druhej strane samičky od otca bez opakovania viac reagovali na piesne samcov s 

léziou Area X. Silnejšia pozitívna alebo negatívna preferencia u týchto samičiek mohla byť 

spôsobená faktom, že sa s opakovaním v piesni dovtedy nestretli. Keďže bolo zistené, že 

samičky sú schopné zapamätať si piesne od viacerých ako len jedného samca a v dospelosti aj 

takéto piesne preferujú [13], v budúcich experimentoch s väčším počtom samičiek by bolo 

prospešné oddeliť samičky od ostatných súrodencov, najmä mladých samcov imitujúcich 

pieseň otca. 

Sluchové oblasti CMM a NCM sú spolu zapojené v spracovaní vnemových informácii 

týkajúcich  sa  komplexnosti  piesne  a  ich  ukladania  do  pamäte  [8,  14].  Expresia  ZENK 
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proteínu sa  ukázala  byť  signifikantne  vyššia  v CMM  než  v  NCM,  čo  je  v súlade 

s predchádzajúcou štúdiou [8]. Predpokladá sa, že CMM je viac zapojené v dlhodobej pamäti 

a NCM skôr v diskriminačných procesoch a vnímaní piesne samotnej. Keďže pri prehrávaní 

piesní bola hlavným faktorom preferencia/nepreferencia piesne, mohlo sa stať, že aj keď 

samička nepreferovala pieseň podobnú otcovej piesni, opätovné prehratie mohlo mať za 

následok vyššiu expresiu v CMM. 
 
 

Záver   
Pomocou preferenčných testov sa nám nepodarilo preukázať vplyv otca pri výbere 

 

piesne v dospelosti u zebričky červenozobej. Samičky však preukázali schopnosť rozlišovania 

a výberu medzi normálnou a koktavou piesňou. Expresia ZENK proteínu bola v CMM väčšia. 

Rozdiel  v expresii  v  závislosti  na  počutí  preferovanej  alebo  nepreferovanej  piesne   ani 

v závislosti od piesne otca sa nepotvrdil. Pre bližšie vysvetlenia sú v budúcnosti potrebné 

ďalšie testy. 
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Abstract 

 
Analysis of miRNA expression profile of clear cell renal cell carcinoma 
Incidence of renal carcinoma significantly increased over past few decades. The most common 

histological subtype of this disease is clear cell renal cell carcinoma (ccRCC). For successful therapy early 
diagnostic is necessary. Many studies indicate that miRNA seem to be useful marker for diagnostic, progression 
or therapy of ccRCC. In this study, we try to identify miRNAs which could play an important role in 
pathophysiology of this disease. We analyzed expression profile of miRNA using microarray method and we 
identified 5 dysregulated miRNAs, 4 downregulated (miR-127-3p, miR-200c-3p, miR-204-3p, miR-328-5p) and 
1 upregulated (miR-34a-5p) in ccRCC tissue compared with control. Our results were consistent with other 
studies and indicate that this miRNAs could have a potential as a marker or therapeutic targets for ccRCC. 

 
 
Keywords: ccRCC; miRNA; microarray; marker; therapeutic target 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rakovina obličiek je v súčasnosti 12. najčastejšie diagnostikovaný typ rakoviny na 

svete. Za posledné desaťročia sa na celom svete významne zvýšila incidencia tohto ochorenia 

[1]. Podľa World Cancer Research je v súčasnosti najväčšia incidencia rakoviny obličiek 

v Českej republike a Slovensko je na treťom mieste [2]. 

Karcinóm obličkových buniek (RCC) je typ rakoviny zodpovedný za 80-85% všetkých 

nádorov obličiek. Tento typ rakoviny sa vyskytuje najmä u dospelých pacientov vo veku 60- 

70 rokov, naopak u detí je pomerne zriedkavý. Zdá sa, že muži majú vyššie riziko rozvoja 

rakoviny obličiek ako ženy a to približne v pomere 3:2 [3]. RCC môže byť derivovaný od 

rôznych špecifických buniek obličky a preto zahŕňa viaceré histologické podtypy. Najčastejší 

z nich je svetlobunkový karcinóm (ccRCC) (80%), ktorý je odvodený z epitelu proximálnych 

stočených tubulov obličkovej kôry. Je to solídna žltkastá lézia s rôznym stupňom nekrózy, 

krvácania a cystickej degenerácie, v ktorej sa môžu nachádzať tumorové kalcifikácie. Lézie sa 

javia ako svetlé bunky, kvôli vysokému obsahu lipidov a glykogénu v cytoplazme [4, 5]. 

Pre úspešnú liečbu ccRCC je dôležitá skorá diagnostika tohto ochorenia, ešte pred 

nástupom jej agresívneho fenotypu. Okrem diagnózy je dôležité aj predpovedanie odpovede 

pacientov na poskytnutú liečbu, keďže účinnosť terapie medzi jednotlivými pacientmi značne 

varíruje.  Aby  sa  skvalitnila  liečba  a predĺžil  život  pacientov,  je  potrebné  identifikovať 
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spoľahlivé diagnostické, prognostické a prediktívne biomarkery pre ccRCC [6, 7]. 
 

Molekuly miRNA majú významnú úlohu pri regulácii dôležitých fyziologických 

procesov v ľudskom organizme. Mnohé štúdie naznačujú, že narušená expresia niektorých 

molekúl miRNA je asociovaná s vývinom rôznych ochorení vrátane rakoviny [8]. Expresný 

profil molekúl miRNA v nádorovom tkanive je odlišný od profilu zdravého tkaniva a preto sa 

vedci snažia identifikovať kľúčové molekuly, ktoré by mohli mať využitie ako markery pre 

diagnostiku a progresiu ochorenia, alebo by mohli predpovedať, aká bude odpoveď pacienta 

na konkrétnu liečbu [9, 10, 11]. Okrem toho sa zistilo, že molekuly miRNA sa podieľajú aj na 

neskorších fázach tumorigenézy a metastázovania nádorových buniek. To naznačuje, že 

analýza expresného profilu miRNA by mohla poskytnúť dostatočnú informáciu pre určenie 

pôvodu metastáz primárneho tumoru [12]. 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať expresný profil miRNA u pacientov s rakovinou 

obličiek, a nájsť rozdiely medzi zdravým a nádorovým tkanivom pomocou metódy miRNA 

microarray. Identifikovali sme molekuly miRNA, ktoré by mohli zohrávať dôležitú úlohu pri 

vzniku a progresii rakoviny obličiek a mohli by byť dôležitým markerom pri diagnostike 

a predikcii tohto ochorenia, prípadne by mohli mať terapeutický potenciál. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Biologický materiál bol získaný biopsiou obličkového tkaniva od pacientov s nádormi 

obličiek. Materiál na analýzu nám poskytla Fakultná nemocnica s Poliklinikou akadémia L. 

Dérera, ktorá zozbierala vzorky od 16 pacientov s ccRCC. Od všetkých pacientov bol získaný 

informovaný súhlas. Na našom pracovisku sme so vzoriek izolovali RNA s obsahom molekúl 

miRNA, pri čom sme používali kolónkový kit Direct-zol™ RNA MiniPrep Plus (Zymo 

Research). Kvalitu a obsah miRNA sme stanovovali pomocou automatizovaného 

elektroforetického systému Experion s využitím kitu RNA StdSens Analysis Kit (Bio-Rad). 

Pomocou metódy miRNA microarray sme analyzovali expresný profil molekúl 

miRNA s využitím platformy Agilent. Pre fluorescenčné značenie a hybridizáciu miRNA sme 

použili miRNA Complete Labeling and Hyb Kit (Agilent Technologies) a sklíčko SurePrint 

G3 Unrestricted miRNA 8x60K (Agilent Technologies). Pracovný postup sme robili podľa 

protokolu miRNA Microarray System with miRNA Complete Labeling and Hyb Kit (Agilent 

Technologies). Analýza vzoriek prebiehala na prístroji SureScan Dx Microarray Scanner 

(Agilent Technologies). Výsledne dáta sme analyzovali v softvéri Feature Extraction software 

a GeneSpring. 
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Výsledky a diskusia 
 

Zo všetkých zozbieraných tkanív bola izolovaná RNA s obsahom miRNA. Jej kvalita 

a stupeň degradácie boli stanovené na základe hodnoty RQI (RNA Quality Indicator), ktorá 

charakterizuje integritu RNA (Obr.1). Vzorky, s RQI ≥ 7 boli použité pre microarray analýzu. 
 
 

 
 

 
Obr. 1. Elektroferogram celkovej RNA so vzorky od pacienta s ccRCC (RQI = 10) 

Prítomnosť miRN (↓) je charakterizovaná peakom v oblasti molekúl s dĺžkou približne 22 nukleotidov; M – 
Najnižší marker; 5S, 18S, 28S – Ribozomálne podjednotky 

 
 

Expresný profil miRNA bol analyzovaný metódou microarray medzi skupinami 8 

zdravých a 16 nádorových vzoriek, a 14 vzoriek bolo analyzovaných v pároch nádorové vs 

zdravé tkanivo od 7 jedincov. Analýza jednotlivých skupín ukázala že vo vzorkách je 

zmenených 2397±21 miRNA, pri čom u jednotlivcov od ktorých sme mali k dispozícii obidva 

typy tkanív sme zaznamenali pozmenenú expresiu približne 229±71 molekúl miRNA (Tab.1). 
 
 

Tab. 1. Výsledky analýzy expresie molekúl miRNA u pacientov s ccRCC. 
Z – Zdravé tkanivo; N – Nádorové tkanivo. 

 
Vzorky Počet vzoriek Status miRNA so zmenenou expresiou 

Zdravé 8 Z 2412 

Nádorové 16 N 2382 

Jednotlivci 7 N vs Z 229±71 

Všetky 24 N vs Z 5 
 
 

Pri analýze medzi skupinami zdravých a nádorových tkanív sa ukázalo, že 5 miRNA 

malo signifikantne zmenenú expresiu (p = 2,41 – 6,81 E-5), z toho 4 miRNA mali expresiu 
zníženú (miR-127-3p, miR-200c-3p, miR-204-3p, miR-328-5p) a 1 zvýšenú (miR-34a-5p) 

621 



(Tab.2). Pomocou softvéru GeneSpring sme porovnali vzájomnú podobnosť expresie 

signifikantných miRNA. Klastrovacia analýza ukázala vysokú podobnosť medzi všetkými 

nádorovými a zdravými vzorkami, ktoré vytvorili dva hlavné klastre (Obr.2). 
 
 

Tab. 2. Molekuly miRNA so zmenenou expresiou u všetkých analyzovaných pacientov. 
↓ – Znížená expresia; ↑ – Zvýšená expresia. 

 
Názov Zmena Expresia Aktívna sekvencia 

hsa-miR-127-3p -13,8796015 ↓ AGCCAAGCTCAGACGGAT 

hsa-miR-200c-3p -87,259735 ↓ TCCATCATTACCCGG 

hsa-miR-204-3p -16,767332 ↓ ACGTCCCTTTGCCTT 

hsa-miR-328-5p -20,86512 ↓ CCCTGAGCCCCTC 

hsa-miR-34a-5p 5,081122 ↑ ACAACCAGCTAAGACACTGC 
 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Expresný profil miRNA u pacientov s ccRCC 
Zoznam miRNA so zmenenou expresiou vo všetkých 24 vzorkách; Modrá – Zdravé tkanivo; Oranžová – 
Nádorové tkanivo; Zelená – Zvýšená expresia; Čierna – Nezmenená expresia; Červená - Znížená expresia 

 
 

miR-127-3p  je   relatívne   neznáma   miRNA,   ktorá   vykazuje   zníženú   expresiu 

v tkanivách rakoviny prsníka, žalúdka a v osteosarkóme. [13, 14]. Okrem týchto typov 

rakoviny bola popísaná asociácia aj s RCC. S použitím Kaplan-Meierovej analýzy sa zistilo, 

že  u   pacientov   s   nemetastázujúcou   formou   RCC   mir-127-3p   významne   korelovala 

s prežívaním bez návratu ochorenia [13]. Iná štúdia naznačuje, že HIF-1α reguluje expresiu 

miR-127-3p v obličkách s ischemicko-reperfúznym poškodením. miR-127-3p sprostredkuje 

odpoveď epiteliálnych buniek proximálnych tubulov na ischémiu a slúži ako ochranný 

mechanizmus proti ischemickým poškodeniam obličky. Táto miRNA zvyšuje bunkovú 

adhezivitu a podieľa sa na kontrole bunkovej proliferácie a bunkovej smrti prostredníctvom 

regulácie jej cieľového génu BCL6 [15]. Produkt génu BCL6 slúži ako transkripčný represor 
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génov podieľajúcich sa pri diferenciácii, zápale, apoptóze a kontrole bunkového cyklu [16]. 

V experimentoch in vivo sa ukázalo, že interferencia HIF-1α vedie ku zníženie expresie miR- 

127-3p a následnej indukcii jej cieľového génu BCL6 [15]. Na bunkových líniách sa podarilo 

dokázať, že mimetikum miR-127-3p inhibuje rast, proliferáciu a invazivitu buniek [14, 17]. 

Znížená expresia miR-200c-3p už bola popísaná v spojitosti s ccRCC aj v iných 

štúdiách [18, 19] a ukázalo sa, že táto miRNA má zvýšenú expresiu v metastázujúcich 

vzorkách v porovnaní s primárnymi tumormi. Je známe, že miR-200c-3p reguluje 9 génov: 

CDH6, CREBBP, FLT1, FN1, KDR, PPM1F, TIPM2, TUBB, VEGFA, ktorými táto miRNA 

ovplyvňuje migráciu a invazivitu buniek [19]. 
 

Štúdia, ktorá  skúmala  expresiu  miR-204  potvrdila,  že  hladiny  tejto  miRNA  boli 

v ccRCC tkanivách významne znížené. Vyššie štádium tumoru korelovalo so zníženou 

expresiou tejto miRNA. Experimenty ukázali, že po dopravení pre-miR-204 do tumoru 

prostredníctvom lentivirálnych vektorov došlo ku zníženiu rastu tumoru. Tieto výsledky 

naznačujú že miR-204 má tumor supresorovú aktivitu [20]. 

miR-328 nebola  popísaná  v žiadnej  inej  štúdii  v spojitosti  s ccRCC,  ale  výsledky 

z iných štúdií naznačujú, že táto miRNA inhibuje epiteliálno-mezenchymálnu tranzíciu v 

epiteliálnych bunkách obličkových tubulov. Experimenty na bunkovej línií NRK-52E pod 

vplyvom stresu ukázali, že došlo k významnému zníženiu expresie miR-328 a zároveň bola 

zaznamenaná zvýšená expresia génu CD44. Na základe týchto výsledkov vedci 

predpokladajú, že miR-328 zacieľuje gén CD44 a tak reguluje jeho expresiu. CD44 je 

glykoproteín na povrchu buniek, ktorý sprostredkuje adhéziu a migráciu buniek v mnohých 

patofyziologických procesoch vrátane metastázovania tumorov, hojenia rán a zápalu [21]. 

Pozoruhodné je, že zvýšená expresia CD44 bola tiež asociovaná s RCC [22]. 

Najčastejšie asociovanou miRNA s ccRCC spomedzi nami identifikovaných miRNA 

bola miR-34-a [18, 23, 24]. V štúdii Liu et al. bola popísaná zvýšená hladina miR-34-a 

v krvnom sére pacientov s ccRCC, a zdá sa, že táto miRNA spôsobuje stratu tumor supresoru 

SFRP1 [18]. Výskumy na viacerých typoch rakoviny naznačujú, že jedným z cieľových génov 

pre miR-34-a je aj gén GAS1. Experimenty na bunkových líniách 786-O a tumorových 

tkanivách ccRCC taktiež naznačujú, že zvýšená expresia miR-34a prispieva k zníženej 

expresii GAS1 a takým spôsobom podporuje proliferáciu buniek [24]. 
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Záver   
Pomocou klastrovania dát získaných metódou miRNA microarray sa nám podarilo 

 

identifikovať 5 miRNA so zmenenou expresiou, ktoré by mohli zohrávať dôležitú úlohu v 

patogenéze ccRCC. Naše výsledky, ktoré boli v súlade aj s inými štúdiami naznačujú, že tieto 

miRNA by mohli mať využitie ako biomarkery ccRCC, prípadne by mohli mať terapeutický 

potenciál. Využiteľnosť týchto miRNA v klinickej praxi je potrebné overiť ďalším štúdiom. 
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Abstract 

Study of antiviral and antiproliferative activity of sophorolipid SLOA6. 
Human gammaherpesviruses including Epstein–Barr virus (EBV) and Kaposi’s sarcoma-associated 

herpesvirus (KSHV) are important pathogens as they persist in the  host and cause  various malignancies. 
However, few antiviral drugs are available to efficiently control gammaherpesvirus replication. Here we 
identified the antiviral activity of sophorolipid SLOA6 against murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68), 
genetically and biologically related to human gammaherpesviruses. Sophorolipids (SLs) are surface active 
glycolipids produced by non-pathogenic yeasts and its structural analogs have been studied for their antiviral and 
immunomodulatory activities. Low toxicity and high biodegradability make SLs a main topic of interest for 
researchers. In order to determine potential antiviral activity of SLOA6, the cytopathic effect reduction assay and 
plaque reduction assay were performed. The antiproliferative activity of SLOA6 was measured by 
antiproliferative assay using cancer cell line NB-78. In our experiment, we confirmed that the SLOA6 have 
antiviral activity against MHV-68 and antiproliferative activity. 

 
 
Keywords: sophorolipid; antiviral activity; MHV-68; antiproliferation; NB-78 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Herpetické vírusy patria medzi najrozšírenejšie vírusy v prírode. Najviac nebezpečné 

sú vírusy z podčeľade Gammaherpesvirinae, kvôli ich onkogénnemu potenciálu a nedostatku 

efektívnych antivírusových látok [1]. Myšací lymfotropný gamaherpesvírus (MHV-68), 

izolovaný v roku 1976 pracovníkmi Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie [2], je 

celosvetovo uznávaný ako modelový systém pre štúdium infekcie a transformácie vírusom 

Epsteina a Barrovej (EBV) a vírusom asociovaným s Kaposiho sarkómom (KSHV). 

Molekulárnou analýzou jeho genómu bola zistená blízka genetická príbuznosť s vírusmi EBV 

a KSHV. Z čoho vyplýva, že aj mechanizmus ich pôsobenia je veľmi podobný [3]. Objav 

MHV-68 bol prelomový aj z hľadiska študovania nových antivírusových látok proti mnohým 

ľudským herpesvírusom. Pri skúmaní potenciálnych antivirotík existuje viacero prekážok. 

Niektoré zlúčeniny majú antivírusovú aktivitu iba v pokusoch in vitro, iné môžu ovplyvňovať 

určité bunkové procesy alebo sú pre hostiteľské bunky cytotoxické. Pretože doteraz nebola 

objavená dostatočne efektívna antivírusová terapia proti gamaherpetickým vírusom, je 

hľadanie nových antivírusových látok stále veľmi aktuálnou témou [4, 5]. 
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Soforolipidy (SLs) sú povrchovo aktívne glykolipidy, ktoré obsahujú disacharid 

soforózy, spojený glykozidickou väzbou s hydroxylovou skupinou na predposlednom uhlíku 

mastnej kyseliny. Syntéza SLs je súčasťou prirodzeného fermentačného procesu 

nepatogénnych kvasiniek, najmä z rodu Candida. Majú antimykotickú, antibakteriálnu, 

imunomodulačnú, spermicídnu a antivírusovú aktivitu [6]. Vyskytujú sa v dvoch formách – 

acidickej a laktonickej forme, ktoré majú odlišné funkcie a biologické vlastnosti, pričom 

laktonická forma je biologicky aktívnejšia. Nepurifikované SLs obsahujú obe formy a v 

porovnaní s purifikovanými látkami indukujú morfologické zmeny buniek aj pri nižších 

koncentráciách [7]. 

Vo viacerých prácach bola opísaná ich antivírusová aktivita, a to hlavne proti 

obaleným vírusom. SLs ako povrchovo aktívne látky pôsobia na membránové štruktúry a 

membránu bunky. Existuje tiež súvislosť medzi dĺžkou uhlíkového reťazca SLs a vírusovou 

aktivitou. SLs s kratším uhlíkovým reťazcom mali vyššiu aktivitu pri degradácii vírusového 

obalu. Výhodou SLs je, že majú nízku cytotoxicitu a vysokú biodegradačnú schopnosť. Pre 

tieto a mnohé ďalšie biologické vlastnosti sa SLs stali predmetom záujmu pri hľadaní nových 

antivírusových látok [8]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či má skúmaný soforolipid SLOA6 antivírusovú a 

antiproliferačnú aktivitu. Antivírusovú aktivitu sme testovali na modeli Vero buniek, 

infikovaných lymfotropným vírusom MHV-68. Antiproliferačnú aktivitu SLOA6 sme 

sledovali na nádorovej bunkovej línii NB-78. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunková línia Vero – adherentná fibroblastoidná stabilizovaná bunková línia, ktorá bola 

izolovaná z opičích obličiek (Cercopithecus aethiops) 

Bunková línia NB-78 – bunková línia derivovaná z lymfómov BALB/c myší infikovaných 

vírusom MHV-78 [9] 

Soforolipid SLOA6 – z pracoviska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave nám bol 

poskytnutý soforolipd SLOA6, ktorý obsahuje kyselinu olejovú. Látka bola rozpustená v 

deionizovanej vode do koncentrácie 1 mg/ml a následne prefiltrovaná cez 0,2 µm filter. 

MTT test – zásobný roztok SLOA6 sme nariedili v DMEM s 9% FBS do rôznych 

koncentrácií. Bunky Vero založené na 96 jamkovej platničke sme prekryli látkou SLOA6 a 

inkubovali sme 72 hodín v termostate. Po inkubácii sme pridali 10 µl farbičky 3-[4,5- 

dimetyltiazol-2-yl]-2,5-difenyltetrazólium bromidu (MTT) s koncentráciou 5mg/ml a nechali 

sme inkubovať 3 hodiny. Následne sme obsah jamiek odsali a pridali 100 µl DMSO, po 
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rozpustení vzniknutých kryštálikov formazánu sme merali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 570 

nm s referenčnou vlnovou dĺžkou 690 nm. 

Test zábrany cytopatického efektu – Vero bunky vyrastené na 96 jamkovej platničke sme 

infikovali MHV-68 v riedení 10-3. Po 90 minútovej adsorbcii sme odsali reziduálny vírus 

a pridali sme 100 µl skúmaných látok. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky, ktoré 

neboli ošetrené žiadnym liečivom. Po dobu 6 dní sme pod mikroskopom sledovali priebeh 

tvorby cytopatického efektu (CPE) a z výsledkov sme vypočítali percento zábrany CPE pre 

jednotlivé riedenia látky. 

Test redukcie plakov – Vero bunky vyrastené na 24 jamkovej platničke sme infikovali MHV- 

68 multiplicitou infekcie 0,0005 (50 vírusových častíc na jamku). Testované látky boli do 

príslušných koncentrácií nariedené v karboxymetylcelulóze (CMC), ktorou boli bunky 

prekryté po odsatí reziduálneho vírusu. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky, 

neošetrené žiadnym liečivom. Infikované bunky, ktoré boli ošetrené ganciclovirom (GCV) 

s koncentráciou 10 µg/ml nám slúžili ako antivírusová kontrola. Do experimentu sme zahrnuli 

aj neinfikované bunky inkubované s látkou nariedenou do príslušnej koncentrácie v CMC a 

DMEM, tie nám slúžili ako kontrola cytotoxicity látky. Po uplynutí 7 dní od infekcie sme 

CMC odsali, bunky sme zafarbili kryštálovou violeťou a plaky sme spočítali pod 

mikroskopom. 

Antiproliferačný test – na 24 jamkovú platničku sme si založili NB-78 bunky v koncentrácii 3 

x 104 buniek na jamku. Do 4 paralelných jamiek sme pridali testovanú látku v netoxickej 

koncentrácii a do pokusu sme zahrnuli aj 4 paralelné jamky kontrolných buniek. Platničky 

sme inkubovali v termostate pri 37°C s 5% CO2. Po 24, 48 a 72 hodinách sme enzymaticky 

rozrušili vytvorenú bunkovú jednovrstvu, uvoľnené bunky sme rozsuspendovali v 1ml 

DMEM. Kvôli odlíšeniu mŕtvych buniek od životaschopných sme pred počítaním v 

Bürkerovej komôrke pridali k bunkovej suspenzii trypánovú modrú v pomere 1:1. Výsledný 

počet buniek  na  1ml  bunkovej  suspenzie  pre  kontrolné  bunky  a pre  bunky  inkubované 

s testovanou látkou sme získali spriemerovaním hodnôt z paralelných jamiek a z výsledkov 

sme zostrojili graf. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Zásobný roztok soforolipidu SLOA6, pripravený rozpustením v deionizovanej vode 

do koncentrácie 1 mg/ml, sme nariedili riedili v DMEM s 9% FBS do príslušných 

koncentrácií. Pre skúmanie biologickej aktivity novosyntetizovaných látok je prvoradé 

určenie ich cytotoxickej aktivity. Cytotoxicitu testovanej látky sme stanovili pomocou MTT 
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testu a vyjadrili sme ju ako koncentráciu testovanej látky potrebnú na redukciu počtu buniek o 

50% v porovnaní s kontrolnými bunkami (CC50). Pri soforolipide SLOA6 bola hodnota CC50 

41,36 µg/ml. Pomocou MTT testu sme stanovili aj najvyššiu netoxickú koncentráciu látky 

(100 µg/ml), ktorú sme používali pri testovaní antivírusovej a antiproliferačnej aktivity 

SLOA6. Ako prvotný skríning antivírusovej aktivity skúmaných látok nám slúžil test zábrany 

CPE. Pri experimente sme použili Vero bunky, ktoré boli infikované vírusom MHV-68. 

Bunky sme následne prekryli skúmanými látkami v netoxických koncentráciách a sledovali 

sme ich vplyv na replikáciu MHV-68. Pri teste zábrany CPE sme ako kontrolu použili 

neinfikované bunky a infikované bunky, neošetrené žiadnym liečivom (obr. 1). 
 

 
Obr. 1. (A) neinfikované kontrolné Vero bunky a (B) Vero bunky infikované vírusom MHV-68. 

 
 

Štvrtý deň po infekcii, keď bol CPE v kontrole vírusu dostatočne rozvinutý, sme 

mikroskopicky odčítali výsledky z platničky a vypočítali sme percento zábrany CPE pre 

jednotlivé riedenia látky (obr. 2). 
 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv SLOA6 na replikáciu MHV-68. Vero bunky infikované vírusom MHV-68 sme prekryli látkou 
SLOA6 nariedenou do koncentrácie 100; 50; 25 a 12,5µg/ml v DMEM. Pri najvyššej netoxickej koncentrácii 

SLOA6 zabraňovala tvorbe CPE až o 84% v porovnaní s kontrolou vírusu. 
 

Na presnejšiu kvantifikáciu a vizualizáciu antivírusového účinku nám slúžil plak 

redukčný test. Bunky infikované vírusom MHV-68 sme prekryli látkou SLOA6 nariedenou 

do príslušných koncentrácií v CMC. Po 7 dňoch sme platničku zafarbili kryštálovou violeťou. 
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Plaky v jednotlivých  riedeniach  SLOA6  a v kontrole  vírusu  sme  spočítali  mikroskopicky 

a vypočítali sme hodnotu IC50, teda koncentráciu látky potrebnú na redukciu počtu plakov o 

50% v porovnaní s kontrolou vírusu (obr. 3). 

 
Obr. 3. Vplyv SLOA6 na replikáciu MHV-68 stanovený na základe testu redukcie plakov. Vero bunky 

infikované vírusom MHV-68 boli inkubované 7 dní v termostate. Následne boli zafarbené kryštálovou violeťou 
a plaky v jednotlivých riedeniach látky a v kontrole vírusu. Uvedené dáta reprezentujú priemerné hodnoty z 

dvoch nezávislých experimentov v paralelách. 
 
 

Látka SLOA6 nariedená v CMC mala vo vyšších koncentráciách cytotoxický účinok, 

pričom v tých istých koncentráciách bez použitia CMC na bunkovú proliferáciu nepôsobila 

(obr. 4). A pretože testovaná látka spolu s CMC mala na bunkovú líniu Vero negatívny vplyv, 

výsledky nášho testu redukcie plakov môžu byt skreslené. Z toho vyplýva, že táto metóda nie 

je pre testovanie látky SLOA6 veľmi vhodná, a preto by bolo potrebné jej antivírusovú 

aktivitu otestovať pomocou ďalšej metódy. 

 

 
 

Obr. 4. Test redukcie plakov s použitím SLOA6. SLOA6 sme nariedili v CMC do koncentrácii A) 100; B) 90; 
C) 80; D) 70; E) 60 a F) 50µg/ml a prekryli sme ním infikované bunky. Do experimentu boli zahrnuté aj bunky 

infikované vírusom, ktoré neboli ošetrené žiadnou antivírusovou látkou (KV), G) infikované bunky ošetrené 
GCV (10µg/ml) a neinfikované bunky (KB). Ako kontrola cytotoxicity látky nám slúžili neinfikované bunky 

inkubované s látkou nariedenou do príslušnej koncentrácie v H) CMC a I) DMEM. 
 

Antiproliferačnú aktivitu vybraného soforolipidu sme testovali na bunkovej línii NB- 
 

78. Bunky boli inkubované so SLOA6 s koncentráciou 50µg/ml v termostate 24; 48 a 72 

hodín. V týchto časových intervaloch sme bunky počítali v Bürkerovej komôrke a z 

výsledkov sme zostrojili graf (obr. 5). 
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Obr. 5. Vplyv SLOA6 na proliferáciu nádorových buniek NB-78 v porovnaní s kontrolnými bunkami (KB). 

 

 
Z výsledkov antiproliferačného testu vyplýva, že SLOA6 má vplyv na proliferáciu 

nádorových buniek NB-78. Po 72 hodinovej inkubácii so skúmanou látkou bol počet buniek 

zredukovaný o približne 50% v porovnaní s kontrolnými bunkami. 
 

Záver   
Našimi experimentmi sme potvrdili antivírusovú a antiproliferačnú aktivitu 

 

soforolipidu SLOA6. Avšak test redukcie plakov nie je vhodná metóda na kvantifikáciu 

antivírusového účinku SLOA6, preto by bolo potrebné otestovať túto látku pomocou inej 

metódy. 
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Abstract 

 
Characterization of bacteriophages capable to infect different phylogenetic group of E. coli 
The current medicine relies on antibiotics in order to treat bacterial infections. There is mounting 

evidence of increasing bacterial resistance to antibiotics, and with it raises the concern that antibiotic resistance is 
a major threat for future. E. coli strains are group of bacteria which exhibit great diversity. In human body, E. coli 
can be present as a strong pathogens in various organs. In the future, bacteriophages could be a replacement for 
antibiotic treatment. In our work we categorized collection of 34 clinical strains of uropathogenic E. coli into 
phylogenetic groups, which we later used for isolation and characterization of new phages: vB_EcoP_KMB509- 
5, vB_EcoP_KMB528_3, vB_EcoS_KMBC41F_F4, vB_EcoP_KMBZF. According to annotation of whole 
genome sequences, we assigned our phages into two goups. vB_EcoP_KMB509-5 and vB_EcoP_KMB528_3 
belongs to Podoviridae family, and _EcoS_KMBC41F_F4, vB_EcoP_KMBZF belongs to Siphoviridae family. 
Characterized phages could by used in phage therapy as a part of UPEC specific phage preparations. 

 
 
Keywords: Escherichia coli; UPEC; phage 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Patogénne E. coli spôsobujú problémy veľkej časti populácie, pričom sa môžu 

prejavovať ako minimálne nepríjemné problémy alebo závažné ochorenia. V prípade 

intestinálnych patogénnych E. coli (IPEC) sa využíva rôznorodá terapia ako rehydratácia, 

diéty, aktívne uhlie, probiotiká, prebiotiká, antimikrobiotiká, alebo antibiotiká. Pri 

extraintestinálnych patogénnych E. coli (ExPEC) sa liečba opiera o kauzálnu antibiotickú 

terapiu. Komplikácie prináša súčasný globálny problém, ktorým je stúpajúca rezistencia 

baktérií na antibiotiká a ich potenciálny úpadok. Je zjavné, že éra antibiotík je na ústupe, preto 

sa v súčasnosti vedci vracajú k inej zbrani proti baktériám – bakteriofágom. [1] 

Bakteriofágy majú obrovský medicínsky a nanotechnologický potenciál. V rámci 

medicíny môžu  byť  fágy  použité  na  liečbu  bakteriálnych  ochorení,  ako  fágová  terapia. 

S objavom penicilínu a nástupom éry antibiotík sa bakteriofágy v humánnej medicíne dostali 

do úzadia. V súčasnosti, posledné desaťročia, sú však antibiotiká vďaka stúpajúcej rezistencii 
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baktérií a nedostatku prísunu nových antibiotík na ústupe a bakteriofágy sa znova stávajú 
 

prioritou antibakteriálnej liečby. 
 

Naším cieľom bola charakterizácia klinických kmeňov uropatogénnych E. coli (UPEC) 

a izolácia bakteriofágov infikujúcich tieto kmene vhodných na fágovú terapiu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Zbierku kmeňov UPEC sme získali z klinických vzoriek z Lekárskej fakulty UK. 

Metódou kvadruplexovej PCR [2] sme fylogeneticky typizovali 36 kmeňov E. coli. 

Kvadruplex sme vizualizovali elektroforézou v 1,3% agarózovom géli. V kmeňoch sme 

stanovili prítomnosť K1 antigénu pomocou PCR detekcie génu neuC [3]. 

Bakteriofágy sme zachytávali z prítokovej vody z čističky odpadových vôd pomocou 

kokultivácie s klinickými kmeňmi E. coli. Hostiteľskú špecificitu fágov sme testovali na 

paneli 36 klinických kmeňov E. coli. 

Primárnu sekvenciu DNA bakteriofágov sme stanovili pomocou Nextgen 

sekvenovania na platforme MiSeq. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Metódou kvadruplexovej PCR sme zatriedili 34 kmeňov E. coli do ich fylogenetických 

skupín a detekovali K1 antigén, virulentný determinant asociovaný práve s UPEC (Tab. 1). 

Zistili sme, že najviac zastúpené boli kmene fylogenetickej skupiny B2 (15 kmeňov), 

nasledovali skupiny A (9 kmeňov), C a F (3 kmene), E (2 kmene). Dva kmene sa nám 

jednoznačne nepodarilo pomocou multiplex PCR zaradiť, pre presné zaradenie bude potrebné 

sekvenovať gény fumC a fimH [4]. Zistili sme, že dva kmene obsahujú K1 antigén (Tab. 1). 
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Tab. 1. Zaradenie klinických kmeňov E. coli do fylogenetických skupín pomocou kvadruplexovej PCR 
a detekcia K1 antigénu 

 
 

E. coli ArpA chuA yjaA TspE4.C2 ArpAgpE trpA SKUPINA K1 
KMB 222 + - - +   B1 - 
KMB 271 - + - -   F - 
KMB 506 - + + + - + B2 - 
KMB 507 - + - - - + F + 
KMB 508 + - + - + + C - 
KMB 509 + - + - - + C - 
KMB 510 + - + - - - A - 
KMB 511 + + + - + + E - 
KMB 512 - + + +   B2 - 
KMB 513 + + - + +  E - 
KMB 514 + - - -   A - 
KMB 515 - + + +   B2 - 
KMB 516 - + + +   B2 - 
KMB 517 - + + +   B2 - 
KMB 518 + - - -   A - 
KMB 519 + - - -   A - 
KMB 520 - + + +   B2 + 
KMB 528 - + + -   B2 - 
KMB 529 - + + -   B2 - 
KMB 530 + - - -   A - 
BL21(DE3) + - - - - - A - 
DH5α + - + - - - A - 
KL6 +   +   B1 - 
KL26 - + + +   B2 - 
KL 44 - + + +   B2 - 
KL53 + - - - - - A - 
KMB 566 - + + -   B2 - 
KMB 567 - + - -   F - 
KMB 568 - - - +   MLST - 
KMB 569 - + + -   B2 - 
KMB 570 + - - -   A - 
KMB 571 - + + +   B2 - 
KMB 573 + - + -  + C - 
KMB 574 - - + -   Clade I or II - 
KMB 575 - + + +   B2 - 
KMB 576 - + + +   B2 - 

 

 
 

Z odpadovej vody sme izolovali jedenásť fágov. Ich hostiteľskú špecificitu sme 

testovali na paneli 36 kmeňov UPEC zaradeným k rôznym fylogenetickým skupinám. Zistili 

sme, že fágy vB_EcoP_KMB509 boli schopné infikovať len dva blízko príbuzné kmene 

(E. coli KMB509 a KMB508). Fágy vB_EcoP_KMB528, izolované na indikačnom kmeni 

E. coli KMB 528, mali širšiu špecifitu, pričom infikovali päť kmeňov. Najširšou hostiteľskou 

špecifitou sa vyznačovali fágy vB_EcoS_KMBC41F_F4 a vB_EcoP_KMBZF, ktoré 

infikovali sedem a 12 kmeňov. Na základe hostiteľskej špecifity sme vybrali štyri fágy na 

celogenómovú analýzu: vB_EcoP_KMB509-5, vB_EcoP_KMB528_3, 

vB_EcoS_KMBC41F_F4, vB_EcoP_KMBZF. Genóm fága vB_EcoP_KMB509-5 mal dĺžku 

39 827 bp a obsahoval 49 čítacích rámcov (ORF) (Obr. 1), vB_EcoP_KMB528_3 mal dĺžku 

59 037 bp a 73 ORF (Obr. 2), vB_EcoS_KMBC41F_F4 mal dĺžku 43 792 bp a 71 ORF (Obr. 

3), a vB_EcoP_KMBZF bol dlhý 48 910 bp a obsahoval 75 ORF (Obr. 4). Fágy 

vB_EcoP_KMB509-5    a    vB_EcoP_KMB528_3    patria    do    čeľade    Podoviridae,    a 
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vB_EcoS_KMBC41F_F4, vB_EcoP_KMBZF   do   čeľade   Siphoviridae.   Príbuznosti   a 

taxonomické zatriedenia sú uvedené v Tab. 2. 

 
Tab. 2. Porovnanie izolovaných fágov so sekvenciami najpríbuznejších fágov z DNA databázy 

 
 
 

Názov 
Príbuzný 

fág 
 

Čeľaď 
Podiel príbuznej 

DNA 
Podobnosť DNA s príb. 

fágom 
vB_EcoP_KMB509-5 LM33 P1 Podoviridae 83% 95% 
vB_EcoP_KMB528_3 AAPEc6 Podoviridae 92% 96% 

vB_EcoS_KMBC41F_F4 T1 Siphoviridae 100% 99% 
vB_EcoP_KMBZF T1 Siphoviridae 100% 99% 

 
 

 
 

 
Obr. 1. Genómová mapa fága vB_EcoP_KMB509-5 

Genóm sme rozdelili na skoré (žlté), stredné (červené), neskoré gény (modré) a gény lýzy (čierne). 
 
 

 
 

 
Obr. 2. Genómová mapa fága vB_EcoP_KMB528_3 

Genóm sme rozdelili na skoré (žlté), stredné (červené), neskoré gény (modré) a gény lýzy (čierne). 
 
 

 
 

Obr. 3. Genómová mapa fága vB_EcoS_KMBC41F_F4 
Genóm sme rozdelili na skoré (žlté), stredné (červené), neskoré gény (modré) a gény lýzy (čierne). 
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Obr. 4. Genómová mapa fága vB_EcoP_KMBZF 
Genóm sme rozdelili na skoré (žlté), stredné (červené), neskoré gény (modré) a gény lýzy (čierne). 

 
 

Záver   
Metódou  kvadruplexovej  PCR  sme  zatriedili  34  klinických  kmeňov  UPEC  do 

 

fylogenetických skupín a u dvoch kmeňov sme potvrdili prítomnosť K1 antigénu. Izolovali 

sme jedenásť fágov infikujúcich kmene E. coli. Stanovili sme celogenómovú sekvenciu 

štyroch fágov, ktoré sú vhodnými kandidátmi na fágovú terapiu. 
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Abstract 

 

Cenosis structure of ant assemblages in Nature reservation Šúr 
Ants represent  a significant component of terrestrial ecosystems. They dominate in numbers and 

actively participate on environmental changes of habitats they live in. During the year 2015 and 2016 we studied 
ant assemblages in the epigeal of chosen biotops in the Nature reservation Šúr. The study itself took place on ten 
study areas using methods of pit traps and individual collecting to gather study material. Overall 7 575 ant 
specimens were collected and later classified into 40 species. The individual ant assemblages gathered in our 
study were compared according to basic cenosis characteristics. 

 
 
Keywords: ants; Formicidae; Hymenoptera; cenosis structure; Nature reservation Šúr 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Mravce sú významnou zložkou väčšiny terestrických ekosystémov, kde v miestach ich 

výskytu dominujú svojou početnosťou a aktívne sa podieľajú na zmenách prostredia. Aj 

napriek tomu, že sa myrmekofauna Európy považuje za dobre preskúmanú, o spoločenstvách 

mravcov Slovenska nemáme dostatočné informácie. Prírodná rezervácia Šúr je situovaná pod 

južným úpätím Malých Karpát a je ojedinelým prírodným úkazom, ktorého vznik sa odhaduje 

približne pred 10 000 rokmi [1]. 

Cieľom predloženého výskumu bolo doplniť stav poznania tohto významného územia 

o detailnejšie poznanie štruktúr spoločenstiev mravcov – formikocenóz, ktorým sa počas 

histórie biologického prieskumu  PR Šúr nevenovala takmer žiadna pozornosť. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Skúmaný materiál bol zbieraný na 10 študijných plochách na území PR Šúr za pomoci 

dvoch metód. Celkovo 70 zemných pascí bolo exponovaných počas vegetačnej sezóny 2015 a 

to od apríla do októbra – 6 zberov v mesačných intervaloch. Zemnú pascu tvorila skúmavka v 

tvare valca s objemom 40 ml s priemerom 3 centimetre naplnená 10% roztokom formalínu. 

Druhou použitou metódou bol individuálny zber pomocou exhaustora a pinzety. Ten sa 

uskutočnil taktiež v mesačných intervaloch od mája do augusta sezóny 2015 – celkovo 4-krát 

a následne aj cieleným vyhľadávaním jednotlivých druhov počas roka 2016. Individuálny 

zber sa využíva najmä ako doplnková metóda, ktorá zvyšuje počet zaznamenaných druhov 
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[2]. Odobratý materiál bol konzervovaný v 70% etanole. Mravce boli determinované a 

zaradené do zoogeografických a ekologických elementov podľa práce Czechowski et al. [3] a 

funkčných skupín podľa práce Brown [4]. Dominancia druhu v skúmanej cenóze bola 

vyhodnotená podľa Heydemann [5]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Celkovo bolo odchytených 7 575 jedincov mravcov zaradených do 40 druhov 

patriacich do 15 rodov v rámci 4 podčeľadí: Myrmicinae, Formicinae, Dolichoderinae a 

Ponerinae. To predstavuje 35,71 % z celkového počtu druhov známych z územia Slovenska 

(112 spp.). Na jednotlivých študijných plochách sme zistili od 10 do 24 druhov. 

Na základe vyhodnotenia dominancie druhu v skúmanej cenóze zistenej za pomoci 

metódy zemných pascí (celkovo 6 986 jedincov) patrili medzi eudominantné druhy Myrmica 

scabrinodis Nylander, 1846 (23,59 %), Lasius cf. niger (19,45 %) a Formica pratensis 

Retzius, 1783 (12,55 %). Dominantnými druhmi boli Lasius  fuliginosus  Latreille,  1798 

(9,54 %), Myrmica rubra Linnaeus, 1758 (7,11 %)  a  Lasius  emarginatus  Olivier,  1792 

(5,53 %). Ostatné druhy boli vyhodnotené ako subdominantné, recedentné alebo 

subrecedentné. 

Pomocou metódy individuálneho zberu bolo odchytených 589 jedincov mravcov 

zaradených do 34 druhov. V porovnaní s metódou využitia zemných pascí sa podarilo 

obohatiť počet zaznamenaných druhov o Aphaenogaster subterranea Latreille, 1798, 

Camponotus vagus Scopoli, 1763, Formica fusca Linnaeus, 1758, Lasius alienus Förster, 

1850, Prenolepis nitens Mayr, 1853 a Temnothorax unifasciatus Latreille, 1798. 

Druhovo najbohatšie boli spoločenstvá zistené v časti Prírodnej rezervácie Šúr známej 

ako Panónsky háj a to v závislosti od študijnej plochy s 21 až 24 druhmi mravcov. Druhovo 

najmenej pestré spoločenstvá boli zistené na študijných plochách umiestnených na 

podmáčaných lúkach severnej časti PR Šúr a na mezofilných lúkach južne od jelšového lesa, 

kde bolo zaznamenaných 10 druhov mravcov. 

Na základe práce Czechowski et al. [3] bolo 40 zistených druhov rozdelených do 10 

zoogeografických elementov (obr. 1). Na všetkých študijných plochách boli zastúpené aspoň 

jedným druhom zoogeografické elementy: eurozápadosibírsky (EWS), severopalearktický 

(NP), eurokaukazský (EC) a juhopalearktický (SP). Najviac zastúpený bol eurokaukazský 

element (EC), ktorého prezentovala prítomnosť 9 druhov. 
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Obr. 1. Zoogeografické elementy vybrané biotopy PR Šúr 
 
 
 

Na území PR Šúr prítomní zástupcovia všetkých ekologických elementov podľa 

Czechowski et al. [3] a to: oligotopný (O), eurytopný (E), stenotopný (S) a polytopný (P) 

element (obr. 2). Na všetkých študijných plochách bol prítomný oligotopný (O), eurytopný 

(E) a polytopný (P) element. Stenotopný (S) element chýbal na študijných plochách 

situovaných na jar zaplavovaných lúkach v okrajových častiach jelšového lesa. Najviac z 40 

zistených druhov bolo zaradených do oligotopného elementu (23). 
 
 

 
 

Obr. 2. Ekologické elementy vybrané biotopy PR Šúr 
 
 

Na území PR Šúr boli zaznamenané šesť typov funkčných skupín podľa Brown [4]. 

Na všetkých študijných plochách boli prítomní zástupcovia zo skupiny špecialistov chladnej 
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klímy (CC) a oportunistov (OP). Najviac zo zistených 40 druhov prislúchalo špecialistom 

chladnej klímy (CC) – 19 druhov a oportunistom (OP) – 11 druhov (obr. 3). Dominantné 

Dolichoderinae  zastupoval   iba   druh   Tapinoma   erraticum   Latreille,   1798   zistený 

v spoločenstve na študijnej ploche s charakteristickým krovinovým spoločenstvom 

situovanom na južnom cípe Panónskeho hája, tak ako aj v časti známej ako Slanisko a na 

obhospodarovanej lúke medzi Panónskym hájom a jelšovým lesom. Náš jediný zástupca 

špecializovaných predátorov (SP) slovenskej myrmekofauny – Polyergus rufescens Latreille, 

1798 bol zistený v spoločenstvách na rovnakých študijných plochách ako predchádzajúci druh 

s výnimkou formikocenózy zaznamenanej v časti Slanisko. 
 
 

 
 

Obr. 3. Funkčné skupiny vybrané biotopy PR Šúr 
 
 
Záver   

Počas vegetačnej sezóny 2015 a 2016 sme skúmali štruktúru spoločenstiev mravcov 
 

epigeónu vybraných biotopov Prírodnej rezervácie Šúr. Výsledkom bolo zaznamenanie 40 

druhov mravcov, čo predstavuje 35,71 % z celkového počtu druhov známych z územia 

Slovenska (112  spp.).  Ich  rozdelenie  do  zoogeografických  a ekologických  elementov 

a funkčných skupín vyobrazilo pestrú mozaiku štruktúr formikocenóz a poukázalo tak na 

vysokú biologickú hodnotu skúmaného územia. 
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Abstract 

 
Some of the many changes that happen during oncogenic transformation involve switching energy 

conversion from normal Krebs cycle and oxidative phosphorylation (OXPHOS) to anaerobic glycolysis. One of 
the main enzymes involved in this process is Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1 (PDHK1), which is upregulated 
in many cancer cell lines. PDHK1 inactivates Pyruvate Dehydrogenase Complex (PDC), which is a group of 
enzymes responsible for the irreversible conversion of pyruvate to acetyl-CoA, which can then enter Krebs cycle 
and subsequently OXPHOS. When PDC is inactivated by PDHK1, it is impossible for pyruvate to enter Krebs 
cycle, and  the cell has to  rely on glycolysis for  energy production, which despite being less effective in 
generating ATP is advantageous to cancer cells. Due to its involvement in oncogenic transformation, PDHK1 has 
emerged as a promising target for cancer treatment and its better characterization is necessary for developing 
specific PDHK1 inhibitors. 

 
 
Keywords: Pyruvate Dehydrogenase Kinase 1; hypoxia; Warburg effect; cancer metabolism 

 
 
Introduction and Aims 

 

Unlike normal cells, carcinogenic cells have vastly altered glucose metabolism. 

Oxidative phosphorylation (OXPHOS) yields 90% of ATP through glucose oxidation and 

takes place in mitochondria. The remaining 10% of ATP is synthesized through anaerobic 

glycolysis in the cytoplasm. Otto Warburg observed in the early 1920s that in cancer, 

mitochondrial glucose oxidation could be decreased to 50%, while anaerobic glycolysis could 

increase to 50%. This switch from oxidative to glycolytic metabolism in cancer is therefore 

called The Warburg effect [1]. Glycolysis is preferred in the hypoxic environment, where 

OXPHOS is hindered by the lack of oxygen. However, cancer cells switch to glycolytic 

metabolism even in the presence of oxygen to produce metabolic substrates necessary for 

anabolic reactions in proliferating cells [2]. 

The pyruvate dehydrogenase complex (PDC) is the gate-keeper enzyme between 

oxidative and glycolytic metabolism responsible for the irreversible conversion of pyruvate to 

acetyl-CoA. It consists of three catalytic subunits - E1, E2, and E3 and is strongly regulated by 

two antagonist enzymes - pyruvate dehydrogenase phosphatase (PDP) and pyruvate 

dehydrogenase  kinase  (PDHK).  The  former  activates  it,  while  the  latter  inhibits  it  by 
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phosphorylation of its E1α subunit serine residues [3]. PDHK exists in four isomeric forms 
 

PDHK1-4 in humans, differing in regulation, tissue specific expression, etc [4]. PDHK1 

actively suppresses mitochondrial function in hypoxia, as its expression [5] and activity [6] 

are induced under such conditions. 

Post-translational phosphorylation of mitochondrial proteins also plays a role in 

metabolic alterations. One of the major protein phosphorylation pathways involves cAMP 

(cyclic adenosine-monophosphate) and its effector kinase PKA (protein kinase A) (Fig.1). 

Enzymes called adenylate cyclases (ACs) generate cAMP from ATP and phosphodiesterases 

(PDEs) degrade it into 5’AMP [7]. The adenylate cyclase located in mitochondria is soluble 

(sAC) and is encoded by one gene (ADCY10), which generates many isoforms [8]. The 

activity of sAC is an indicator of local changes in CO2 and pH [9]. 

The aim of this project was to show if and how the cAMP signaling pathway in 
 

mitochondria affected the activity of PDHK1, by using different molecular biology methods. 
 

 
 

 
 

Fig. 1. cAMP signaling pathway. Main components of the cAMP signaling pathway with Adenylate cyclase 10 
(ADCY10) inhibitor -KH7, PKA inhibitor- H89 and activator Br-cAMP (cAMP analogue). ADCY10 is also 

induced by bicarbonate (HCO3 
-), which is supplied by carbonic anhydrase V (CAV) in mitochondria. 

 
 
Material and Methods 

 

Cell lines, inhibitors, and hypoxia 
 

RKO cells – human colorectal carcinoma cell line obtained from Dr. Denko, (Ohio 

State University, USA), inhibitors KH7 (sAC) and H89 (PKA) (Sigma-Aldrich,USA) and 

Ruskinn Technology (UK) hypoxic chamber for hypoxic conditions (1-2% O2) were used. 

Protein analysis 

Cells were lysed in RIPA buffer and protein concentration was measured by BCA 
Protein Assay (Thermo Fisher Scientific, USA). 50µg of proteins was separated on 8-10% 

SDS-PAGE   and   transferred   to   PVDF   membrane   (Macherey  Nagel,   Germany).   The 

membranes  were  blocked  in  Li-Cor  Blocking  Buffer  (Li-Cor  Biosciences,  USA).  After 
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incubation   with   primary   antibodies   (anti-E1-alpha   PDH,   anti-pSer293-E1-alpha   PDH 

(Abcam, UK); anti-pSer232-E1-alpha PDH, anti-pSer300-E1-alpha PDH (EMD Millipore, 

USA); anti-PDHK1 (Enzo Life Sciences, USA); anti-alpha tubulin (Sigma-Aldrich); anti-β- 
 

actin (Cell Signaling Technology, USA); anti-CAV (Santa Cruz Biotechnology, USA)) and 
secondary antibodies (anti-mouse IRDye 680RD IgG, anti-rabbit IRDye 800CW IgG -3- 

(Li-Cor Biosciences), the immunoblots were scanned on Li-Cor Odyssay scanner. 

CRISPR/nickase cloning and RKO cell transfection 
 

PDHK1 knockouts were prepared by the CRISPR/nickase system using the pX335 

vector (Addgene plasmid # 42335). Guide RNA target sequences were designed using the 

DNA2.0 gRNA Design Tool. Target sequence oligos (5’CCAGGGTGTGATTGAATACA3’ 

for top strand and 5’ TGGGAATGACATCATTGTGT 3’ for bottom strand), along with 

complement oligos, were purchased from Microsynth (Switzerland). The oligos were 

annealed, phosphorylated and then ligated by T4 DNA Ligase (Promega, USA) into the 

linearized pX335 backbone. The ligation mixture was then transformed into competent 

JM109 cells using heat shock. Transformed colonies were inoculated in fresh LB medium 

with 100µg/ml ampicillin and grown overnight. The plasmids were isolated using MiniPrep 

(Promega). To generate stable PDHK1 knockout cells, transfection of RKO cells was 

performed according to the TurboFect transfection reagent (Thermo Fisher Scientific) 

protocol, co-transfecting the two pX335-PDHK1 guideRNA plasmids and pTK-Hygro (gift 

from Dr.Denko, Ohio State University) carrying hygromycin-resistance. The transfected cells 

were selected with 500µg/ml hygromycin B (Sigma-Aldrich) for one week and individual 
 

clones tested for PDHK1 expression by Western blotting. 
 

For transient transfection of RKO cells with carbonic anhydrase V, the same 

TurboFect reagent and protocol were used but the plasmid DNA applied was pcDNA3.1 CAV 

and empty pcDNA3.1 as control.  Cells were analyzed 24-48h post transfection. 
 
 
Results and Discussion 
1. PDHK1 is necessary for Ser232-E1α PDC phosphorylation 

 

There is no PDHK1 expression in any of the PDHK1 knockout RKO clones shown in 

Fig.2. As expected, PDHK1 is expressed in both normoxia and hypoxia in the control cells 

(RKO  Hg),  and  its  expression  is  further  induced  by  hypoxia  [5].  The  three  inhibitory 

phosphorylation  sites  on  E1α PDH  controlling  the  activity  of  the  PDC,  are  serine 
 

232/293/300. Hypoxia induces phosphorylation of all three sites in RKO control cells, while 
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Ser232 remains unphosphorylated in RKO PDHK1 knockouts, proving PDHK1 is necessary 

for the phosphorylation of this site (as shown in pancreatic cancer cells in [6]). Other PDHKs 

(PDHK2-4) are still active as Ser293 and Ser300 of E1α are phosphorylated, though to a 

lesser extent (PDHK1 also seems to be the major contributor there, especially in hypoxia). 

Total E1α is present in both normoxia and hypoxia in all the cell lines, since it is a 

constitutive mitochondrial protein, regulated by phosphorylation of the three serine residues 

mentioned above. 
 
 

 
 

Fig. 2. PDHK1 is responsible for Ser232-E1α phosphorylation. Western blot analysis of PDHK1, pSer232- 
E1α, pSer293-E1α, pSer300-E1α, and total E1α in normoxic (21% O2 )/hypoxic (2% O2 ) RKO Hg (control) and 

PDHK1 knock out cells (cl.6, cl.13 and cl.31). Tubulin was used as loading control. 
 
 
2. PDHK1 activity is regulated by hypoxia 

We had proven previously that PDHK1 is necessary for Ser232-E1α phosphorylation 
(Fig.2, [6]), so the pSer232-E1α antibody became a useful tool for monitoring PDHK1- 

 

specific activity. As is evident from the Western Blot in Fig.3, PDHK1 protein is very stable. 

Its expression is induced only slightly in hypoxia after 24 hours, while its levels are very 

stable even after 6 hours of reoxygenation. However, its activity, as assessed by pSer232, 

gradually increases with the duration of hypoxia and almost completely disappears as early as 

1 hour post reoxygenation. Hence, the hypoxic regulation of PDHK1 activity, rather than its 

expression, is responsible for acute PDC inhibition in hypoxia. 

3. PDHK1 activity is affected by the cAMP signaling pathway 
 

Post-translational phosphorylation by protein kinases plays a big role in regulating 

activity of many proteins.  Protein kinase A (PKA) is one such kinase that also came up in our 
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ScanSite search of PDHK1 (potential PKA-phosphorylation sites on PDHK1 identified by 

ScanSite: Ser106 and Ser190). We decided to analyze this connection more close also because 

PKA is activated by cAMP, which is elevated in hypoxia [10]. 
 
 

 
 

Fig. 3. PDHK1 activity is regulated by hypoxia. Western blot time-course analysis of PDHK1, 
pSer232-E1α, pSer293-E1α, pSer300-E1α, and total E1α in RKO cells incubated in normoxia (21% O2 ), or 

hypoxia (1% O2 ) for indicated time intervals. After 24h of hypoxia, some cells were also reoxygenated (Reox.) 
for the indicated amount of time. Tubulin was used as loading control. 

 
 

PKA is a cAMP-dependent protein kinase. The regulation of cAMP signaling is shown 

in Fig.1. PKA is present throughout the cell, whereas mitochondria also profit from PKA 

signaling. cAMP necessary for PKA activation is supplied by soluble adenylyl cyclase (sAC 

or ADCY10) right there, because the mitochondrial membrane is impermeable for cAMP. We 

therefore decided to use H89, a PKA inhibitor (Fig.4A), and KH7, an inhibitor of sAC 

(Fig.4B).  As  is  shown  in  Fig.4,  both  inhibitors  decreased  hypoxic  PDHK1  activity 

significantly,  as  assessed  by  pSer232-E1α,  without  decreasing  expression  of  PDHK1, 
 

suggesting that PKA could activate PDHK1. KH7 didn’t have an effect on the other two 

phosphorylation sites, while H89 decreased also pSer293 and pSer300. 

sAC is activated by bicarbonate supplied by carbonic anhydrase V (CAV), a pH 

regulator, which catalyzes the reversible hydration of CO2 to HCO3
- in mitochondria. After 

transient transfection of RKO cells with CAV and their incubation in normoxia and hypoxia 

(2% O2) for 24 hours, there was a slight increase in pSer232, 293 and 300 in normoxia 

(Fig.4C), suggesting activation of PDHK1. The hypoxic signal seemed to be at maximum 

level, although a slight increase was evident also there. These results also suggest that cAMP 

signaling and PKA could induce the activity of PDHK1, at least partially. In addition, 

transient transfection of CAV was also able to slightly increase the expression of PDHK1. 
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Fig. 4. Effect of PKA inhibition/activation on PDHK1. Western blot analysis of PDHK1, pSer232-E1α, 
pSer293-E1α, pSer300-E1α, and total E1α in RKO cells A) treated with H89 (PKA inhibitor), or with B) KH7 
(inhibitor of sAC), and C) transfected with CAV, and incubated in normoxia (21% O2 ) and hypoxia (1-2% O2 ). 

Tubulin or β-actin were used as loading controls. 
 
 
Conclusions 

 

Our results suggest that the components of the cAMP signaling pathway could play a 

role in regulating hypoxic activity of PDHK1. 
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Abstract 

 
Insight into evolutionary relationships of main lineages of the class Litostomatea in the light of gene 

coding for alpha-tubulin. 
Free-living ciliates of the class Litostomatea form six main clades. In recent molecular studies two 

further independent clades, families Chaeneidae and Helicoprorodontidae, were recognized. All these lineages 
are well supported by morphological apomorphies and 18S rRNA gene phylogenies. However, the evolutionary 
interrelationships between them are very poorly resolved. Therefore, we further analyzed a gene that encodes 
alpha-tubulin. Phylogenetic analyses of alpha-tubulin aminoacid sequences revealed four distinct groups: 
Dileptida, Lacrymariida, Pleurostomatida, and Spathidiida. The taxonomically problematic genus Chaenea was 
nested within the order Spathidiida. Dileptus sp. does not display any aminoacid apomorphies and hence was not 
detached from the internal branch of the litostomatean phylogenetic tree. Unfortunately, alpha-tubulin sequences 
show low variability, causing a poor resolution of phylogenetic relationships. 

 
 
Keywords: phylogeny; morphological apomorphies; non-synonymous mutations; Chaenea; Spathidiida 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Voľne žijúce nálevníky triedy Litostomatea predstavujú v mikrobiálnych potravných 

sieťach vrcholových predátorov [1]. Na dravý spôsob života sú prispôsobené špecifickými 

adaptáciami v podobe extruzívnych organel nazývaných toxicysty a prítomnosťou krátkych 

senzorických bŕv, tzv. dorzálnej kefky. Litostomátne nálevníky sú na úrovni infraciliatúry 

definované dvoma apomorfnými znakmi: prítomnosťou dvoch transverzálnych stužiek a 

dobre vyvinutých postciliárnych mikrotubulov, ktoré v kortexe vytvárajú jednovrstvovú 

lamelu [2, 3]. Molekulárne je trieda Litostomatea charakterizovaná predovšetkým deléciou 

helixu 23–5 v 18S rRNA molekule [4, 5]. 

V rámci voľne žijúcich nálevníkov triedy Litostomatea bolo rozpoznaných šesť 

molekulárne a morfologicky dobre definovaných línií [4]. Tieto tvoria skupiny na 

taxonomickej úrovni radov a majú nasledovné morfologické apomorfie: (i) rady Tracheliida 

a Dileptida sú blízko príbuzné a sú charakterizované ventrálne lokalizovaným cytostómom a 

chobotovitým výbežkom nazývaným proboscis; (ii) rad Pleurostomatida je typický laterálne 

splošteným kopijovitým telom a ventrálne sa tiahnucim štrbinovitým cytostómom; (iii) rad 

Didiniida  sa  vyznačuje  súdočkovitým  tvarom  bunky,  ako  aj  špecifickou  lokalizáciou 
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cytostómu na anteriórnom kužeľovitom výbežku; (iv) rad Lacrymariida je charakaterizovaný 

transformáciou predného konca bunky do „hlavičkovitej“ štruktúry; (v) druhovo najbohatší 

rad Spathidiida  zahŕňa  nálevníky  s prevažne  vakovitým  až  spatulovitým  tvarom  tela 

a trojradovou dorzálnou kefkou a napokon (vi) rad Haptorida je rozlíšiteľný na základe 

prítomnosti oralizovaných somatických monokinetíd a dvojradovej dorzálnej kefky [1, 2]. 

Okrem spomínaných taxónov na úrovni radov, boli na základe fylogenetických analýz triedy 

Litostomatea objavené ďalšie dve samostatné línie: (i) čeľaď Chaeneidae, ktorej zástupcovia 

majú husto usporiadané oralizované somatické monokinetidy s mierne špirálovitým 

priebehom a štvorradovú dorzálnu kefku [6] a (ii) čeľaď Helicoprorodontidae, ktorej taxóny 

majú vysoko kontraktilné, vermiformné telo s bunkovými ústami umiestnenými na 

anteriórnom póle tela [1]. Aj napriek tomu, že vieme rozpoznať týchto osem molekulárne aj 

morfologicky distinktných línií, ich vzájomné evolučné vzťahy sú nejasné [napr. 4, 7]. 

Preto hlavnou ambíciou tohto výskumu bolo nahliadnuť do ich evolučnej minulosti 

prostredníctvom proteín kódujúceho génu alfa-tubulínu. Tento gén sa javí ako vhodný 

kandidát na rozlúštenia niektorých starobylých evolučných vzťahov z dôvodu jeho relatívne 

konzervatívnej aminokyselinovej sekvencie [8]. Nízky počet zámen aminokyselín v alfa- 

tubulíne súvisí s jeho biologickou dôležitosťou [9]. Tento gén kóduje α-tubulínové diméry, 

ktoré spoločne s β-tubulínovými segmentmi vytvárajú lineárne vlákno tzv. protofilament. 

Protofilamenty sa navzájom spájajú laterálnymi stranami, pričom vytvárajú dutý prstencový 

útvar nazývaný mikrotubulárne vlákno [10]. Z funkčného hľadiska sú mikrotubuly zapojené 

do mnohých dôležitých bunkových procesov vrátane samotnej opory bunky, upevnenia 

organel v cytoplazme, segregácie chromozómov a navyše pri nálevníkoch predstavujú 

základnú funkčnú jednotku cílií [1, 10]. Vďaka jeho značnému významu je tento gén tiež 

využívaný v mnohých fylogenetických štúdiách [napr. 12, 13]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Hlavným cieľom tohto príspevku je riešenie problematiky fylogenetických vzťahov 

voľne žijúcich nálevníkov triedy Litostomatea prostredníctvom proteín kódujúceho génu. Za 

týmto účelom bolo získaných deväť nových sekvencií kódujúcich alfa-tubulín z piatich 

litostomátnych nálevníkov (tab. 1). Spôsob odberu a identifikácie študovaných taxónov bol 

vykonaný v súlade s prácou Vďačný & Rajter [14]. Genómová DNA bola z buniek izolovaná 

pomocou kitu určeného na izoláciu DNA z krvi a tkanív (DNEasy tissue kit) od firmy Qiagen 

(Hilden,    Nemecko).    Následne    bola    vykonaná    amplifikácia    izolovaných    vzoriek 
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prostredníctvom polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) [14]. PCR-produkty boli vyčistené 

pomocou purifikačnej sady (NucleoSpin Gel and PCR Clean-up) od firmy Macherey-Nagel 

(Düren, Nemecko). Purifikované PCR-produkty boli poslané do firmy Macrogen (Amsterdam, 

Holandsko) na sekvenovanie prostredníctvom automatického sekvenátora ABI 3730. 

Získané sekvencie boli zarovnané spolu s dostupnými sekvenciami z internetovej 

databázy GenBank pomocou programu Magnolia (http://bioinfo.lifl.fr/magnolia/) a ďalej 

podrobené molekulárno-fylogenetickým analýzam maximálnej vierohodnosti. Tieto boli 

vykonané on-line pomocou programu PhyML 3.0 (http://www.atgc-montpellier.fr/phyml/), 

s nasledovnými nastaveniami: JTT substitučný aminokyselinový model, štyri substitučné 

gama kategórie a TBR vymeniaci algoritmus. Robustnosť vetvenia bola testovaná 

boostrapovaním s 1000 pseudoreplikátmi. Výsledný strom bol vizualizovaný v prograne 

FigTree ver. 1.3.1. 
 
 

Tab. 1. Pôvod novozískaných sekvencií génu kódujúceho alfa-tubulín. 
 

Taxón Počet 
izolátov 

Lokalita odberu 

 
Bryophyllum sp. 1 Terestrický mach z prírodnej rezervácie Jurské jazierko v 

CHKO Malé Karpaty, Svätý Jur, Slovensko 
 

Spathidium muscicola Kahl, 1930 2 Zmes listovej hrabanky z malokarpatského vrchu 
Devínska Kobyla, Bratislava, Slovensko 

 
Paraenchelys terricola Foissner, 
1984 

 
Litonotus crystallinus Vuxanovici, 
1960 

 
Rurikoplites armatus (Foissner & 
Schade in Foissner, 2000) 

 
3 Terestrický mach z horského masívu v centrálnej časti 

dinárskej sústavy, CHKO Biokovo, Chorvátsko 
 

1 Bentos z eutrofizovanej vodnej nádrže v meste Modra, 
Slovensko 

 
2 Listová hrabanka z okolia PriF UK, Bratislava, 

Slovensko 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na zrekonštruovanie evolučných vzťahov hlavných línií triedy Litostomatea 

prostredníctvom génu kódujúceho alfa-tubulín bola použitá matica zahŕňajúca deväť nových 

sekvencií (tab. 1) a deväť sekvencií deponovaných v internetovej databáze GenBank. Po 

zarovnaní bolo v matici prítomných 346 aminokyselinových pozícií, z ktorých bolo iba 21 

fylogeneticky informatívnych. Tento konzervatívny charakter alfa-tubulínu je v súlade so 

znalosťami z iných ciliatologických štúdií [8], a taktiež napovedá o biologickom význame 

mikrotubulov [9]. Ďalej boli v novozískaných sekvenciách nájdené dve molekulárne domény: 

alfa/beta a beta/alfa. Molekulárne domény tvorili v alignmnete 18 aminokyselinových pozícii, 
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v rámci ktorých bolo pozorovaných až päť aminokyselinových zámen. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Nezakorenený fylogenetický strom zrekonštruovaný na základe sekvencií génu kódujúceho alfa- 
tubulín vypočítaný pomocou metódy maximálnej vierohodnosti. Čísla pri uzloch predstavujú bootstrapové 

hodnoty z 1000 pseudoreplikátov. Mierka znázorňuje počet aminokyselinových zámen. 
 
 

Na zrekonštruovanie fylogenetického stromu bola použitá metóda maximálnej 

vierohodnosti (maximum likelihood; obr. 1). Na tomto nezakorenenom strome sú zreteľné 

štyri línie, ktoré sú ale relatívne slabo štatisticky podporené. Prvá skupina predstavuje rad 

Dileptida s taxónomi Dileptus sp. a Rurikoplites armatus. Sekvencia prvého druhu nie je 

oddelená od základnej kostry stromu, t. j. neobsahuje žiadne autapomorfné aminokyselinové 

pozície. To je v súlade s hypotézou o bazálnej evolučnej pozícii dileptidov v rámci celej triedy 

Litostomatea [5]. Naproti tomu izoláty druhu R. armatus už boli oddelené od základnej kostry 

stromu a  tvoria  nezávislú  líniu  v blízkosti  Dileptus  sp.  To  je  v súlade  s  molekulárne 

a morfologicky odvodenejším charakterom čeľade Dimacrocaryonidae kam R. armatus patrí. 

Druhú monofyletickú líniu predstavuje rad Lacrymariida, ktorého zástupcovia tvoria 

distinktný klád ako v morfologických tak aj molekulárnych štúdiách [4, 7]. Podobný obraz 

nájdeme aj pri rade Pleurostomatida. Ten tvorí v našich analýzach tretiu samostatnú líniu, 
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ktorej  monofyletický   pôvod   je   veľmi   dobre   podporený   aj   na   základe   informácií 

z ribozomálnych génov a morfologických údajov [4, 7]. Poslednú líniu voľne žijúcich 

litostomátov predstavuje druhovo najpočetnejší rad Spathidiida. Do tohto radu vpadol aj rod 

Chaenea, ktorý predstavuje náročný fylogenetický rébus. Systematické ťažkosti okolo tohto 

taxónu plynú jednak z homopláznej povahy niektorých jeho morfologických čŕt [2, 15] ako aj 

z veľkej mutačnej saturácie génu kódujúceho 18S rRNA molekulu. Toto vo fylogenetických 

analýzach spôsobuje artefakt priťahovania dlhých vetiev [6, 16]. Preto konzervatívny 

charakter génu kódujúceho alfa-tubulín naznačuje „systematický domov“ rodu Chaenea v 

rámci resp. v blízkosti radu Spathidiida. 
 
 

Záver   
Na základe proteín kódujúceho génu alfa-tubulínu boli v molekulárno-fylogenetických 

 

analýzach rozpoznané štyri skupiny voľne žijúcich litostomátnych nálevníkov na 

taxonomickej úrovni radu: Dileptida, Lacrymariida, Pleurostomatida a Spathidiida. Rod 

Chaenea, ktorý na základe ribozomálnych génov tvorí dlhú nezávislú líniu, sa vďaka 

konzervatívnemu charakteru alfa-tubulínu podarilo zaradiť do blízkosti radu Spathidiida. 

Avšak práve kvôli nízkej variabilite je alfa-tubulín málo informatívny a ako samostatný 

molekulárny marker neposkytuje dostatočne jasný pohľad na vzájomné evolučné vzťahy 

hlavných línií triedy Litostomatea. 
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Abstract 

 
Functional and molecular analysis of Quorum sensing system based on LuxS protein 
In this work we studied the luxS/AI-2 QS system in S. epidermidis, which controls gene expression in 

response to cell density. We showed that S. epidermidis during early logarithmic phase produces AI-2, as the 
conditioned medium containing AI-2 stimulated the luxS gene system and bioluminiscence in reporter strain 
Vibrio harveyi. We complemented E. coli DH5α strain deficient in AI-2 synthesis with a plasmid (pUC19) 
containing the luxS gene of S. epidermidis. Using RT-PCR we confirmed the expression of luxS gene in the 
complemented strain and in AI-2 assay we confirmed, that conditioned medium of this strain induced light 
production in reporter strain. 

 
 
Keywords: Quorum sensing; luxS 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Staphyloccocus epidermidis je baktéria, ktorá je súčasťou mikroflóry našej kože. 

Spôsobuje nozokomiálne infekcie, infekcie na umelých srdcových chlopniach, náhradách 

kĺbov alebo v močových cievkach. 

S patogenézou kmeňov S. epidermidis sú úzko spojené ich komunikačné regulačné 

mechanizmy. Medzi mechanizmami, ktoré zaistia včasnú adaptáciu fyziológie stafylokokov k 

prostrediu vyniká Quorum Sensing (QS) ako jeden z najdôležitejších a najviac 

preštudovaných mechanizmov. V stafylokokoch sa nachádzajú dva hlavné QS mechanizmy: 

Agr systém je považovaný za prototyp QS regulačného systému v Gram-pozitívnych 

baktériách [1], zatiaľ čo úloha druhého LuxS mechanizmu ako systému QS v stafylokokoch je 

menej známa. Regulačný účinok LuxS bol objavený v kontexte regulácie bioluminiscencie u 

Vibrio harveyi a keďže je to QS systém využívaný rôznymi baktériami, predpokladá sa jeho 

úloha pri medzidruhovej komunikácii. LuxS systém využíva autoinduktor-2 (AI-2) - 

furanozyl borát diesterovú molekulu [2]. V súvislosti s reguláciou AI-2 v S. aureus bolo 

pozorovaných niekoľko fenotypových prejavov, napr. syntéza kapsúl, tvorba biofilmu, 

citlivosť k antibiotikám a virulencia [3 - 4]. Rovnako tak aj v S. epidermidis sa zistilo, že luxS 

gén má vplyv na expresiu mnohých génov, vrátane tých, ktoré sa zúčastňujú pri syntéze 

exopolysacharidu  biofilmu  [5].  LuxS  mutanti  preukázali  zvýšenú  virulenciu  modelových 
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infekcií u myší [6]. Toto zistenie bolo neskôr potvrdené v in vivo a in vitro experimentálnych 

podmienkach S. aureus, kde LuxS vykonával kontrolu rastu biofilmu cez icaR lokus [4]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, akou mierou sa LuxS podieľa na QS u Staphylococcus 

epidermidis. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bakteriálne kmene: Staphylococcus epidermidis CCM7221, Vibrio harveyi BB-170, 
 

Escherichia coli DH5α. 
 

Stanovenie produkcie signálnych molekúl: Bezbunkové supernatanty (CFE) sme 

pripravili centrifugáciou pri 14 000 rpm 10 min., následnou filtráciou cez 0,2 µm 

membránový filter kvôli dôkladnému odstráneniu buniek a uchovali pri -20°C. 20 µl CFE 

sme v jamkách 96 jamkovej mikrotitračnej platničky zmiešali so 180 µl 5000-krát riedenej 

nočnej kultúry V. harveyi BB-170 a inkubovali pri 30°C na trepačke. Luminiscenciu a optickú 

denzitu sme merali každé dve hodiny na Varioskan Flash. Aktivitu AI-2 sme kvantifikovali 

ako relatívnu luminisceniu (RLU) v čase, kedy negatívna kontrola mala najnižšiu hodnotu 

luminiscencie. 

Príprava E. coli DH5α komplementovanej génom luxS zo S. epidermidis: Gén luxS, 

vrátane jeho promótora sme amplifikovali z genomickej DNA S. epidermidis CCM7221. 

Amplifikovaný produkt sme vložili do pUC19 plazmidu a elektroporovali do E. coli DH5α. 

Transformované bunky sme selektovali v médiu s ampicilínom a pri pozitívnych klonoch sme 

overili správnu inzerciu luxS na pUC19 restrikčnou analýzou a sekvenovaním. 

Expresia génu luxS v bunkách E. coli: Celkovú RNA sme izolovali pomocou 

komerčného kitu RNeasy protect bacteria mini kit od fimy Qiagen (Nemecko), ošetrili 

pomocou RNase-free DNase set (Qiagen, Nemecko) a RNA sme prepisovali do cDNA 

pomocou GoScriptTM Reverse Transcription System (Promega, USA). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na funkčnú analýzu schopnosti kmeňov S. epidermidis produkovať AI-2 zapojený v 

medzibunkovej signalizácii sme použili reportérový kmeň V. harveyi BB-170. Tento kmeň je 

transpozónový mutant divého typu V. harveyi, ktorý produkuje a odpovedá len na signály AI- 

2. Kmene V. harveyi majú pod kontrololou QS systému lux operón a na zvýšenú hustotu 

buniek odpovedajú emitovaním svetla (Obr. 1). 
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Obr. 1. V. harveyi fotený pri bežnom osvetlení a v tme pri expozícii 30 sekúnd. 
 

V dvojhodinových intervaloch počas kultivácie S. epidermidis CCM7221 sme 

pripravili bezbunkové extrakty kultivačného média (CFE) a sledovali ich vplyv na 

bioluminiscenciu detektorového kmeňa V. harveyi BB-170. Potvrdili sme, že kmeň S. 

epidermidis CCM7221 na začiatku exponenciálnej fázy rastu produkuje AI-2, ktorý 

mnohonásobne zvyšuje bioluminiscenciu reportérového kmeňa (Obr. 2). V neskorších fázach 

rastu produkcia AI-2 klesá. 

Na potvrdenie, že za produkciu AI-2 je zodpovedný luxS gén, komplementovali sme 

bunky E. coli DH5α deficientné v syntéze AI-2 plazmidom pUC19, do ktorého sme vložili 

luxS gén amplifikovaný z genómu S. epidermidis CCM7221pod kontrolou jeho natívneho 

promótora. Plazmid s vloženým génom a pre kontrolu aj prázdny vektor sme vložili do E. coli 

DH5α pomocou elektroporácie. 
 
 

 
 

 
Obr. 2. Násobok indukcie bioluminiscencie reportérového kmeňa V. harveyi BB-170 (modré stĺpce) 

bezbunkovým extraktom z rôznych fáz rastu (červená krivka) S. epidermidis CCM 7221. 
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Z troch kmeňov E. coli (E. coli DH5α, E. coli DH5αpUC19 a E. coli 

DH5αpUC19luxS) sme pomocou RT-PCR potvrdili expresiu génu luxS len u kmeňa 

transformovaného luxS génom pochádzajúcim z genómu S. epidermidis CCM7221. Kmeň E. 

coli DH5α, ani kmeň transformovaný prázdnym vektorom luxS gén neexprimoval. (Obr. 3A). 

Prítomnosť a expresiu housekeeping génu pre 16S rRNA sme potvrdili u všetkých troch 

kmeňov (Obr.3B). 
 
 

 
 

Obr. 3. Detekcia génu pre: A) luxS– 314 bp a B) 16S rRNA-191 bp 
1. dráha ladder, 2. negatívna kontrola, 3. dráha DNA E. coli DH5α, 4. dráha cDNA E. coli DH5α, 5. dráha 

cDNA E. coli DH5α pUC19, 6. dráha cDNA E. coli DH5α pUC19 luxS 
 
 

 
 

Obr. 4. Násobok indukcie bioluminiscencie reportérového kmeňa V. harveyi BB-170 
bezbunkovými extraktami (CFE) kmeňov E. coli a V.harveyi 

CFE kmeňov E. coli DH5α, E. coli DH 5αpUC19 a E. coli DH5αpUC19luxS a CFE kmeňa V. harveyi 
BB170 boli získané z exponenciálnej fázy rastu baktérií. 
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Bezbunkový extrakt (CFE) kmeňa s luxS génom (E. coli DH5αpUC19luxS) viedol k 

mnohonásobnému zvýšeniu bioluminiscencie reportérového kmeňa V. harveyi BB-170 (Obr. 

4), zatiaľ čo CFE z pôvodného, netransformovaného kmeňa, ani kmeňa s prázdnym vektorom 

nemal žiaden vplyv na bioluminiscenciu reportérového kmeňa. Indukcia bioluminiscencie 

bezbunkovým extraktom komplementovaného kmeňa bola nižšia v porovnaní s účinkom CFE 

z kultivácie V. harveyi BB-170, čo môže byť spôsobené tým, že AI-2 u rôznych druhov 

baktérií môžu byť mierne odlišné. 

Potvrdili sme, že gén luxS zo S. epidermidis je funkčný a zodpovedný za produkciu 

autoinduktora 2 (AI-2). 
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Abstract 

 
Partial sequence analysis of measles virus vaccine strain. 
In this experimental study we analysed primary structure of measles virus vaccine strain (MV-CK) that 

had been propagated in primary canine kidney cells. The obtained sequences were compared to measles virus 
sequences contained in databases. There were identified 10 single nucleotide substitutions when compare to the 
parental Schwarz measles vaccine strain: 1 was identified in the non-coding region, other 9 in different measles 
virus genes of which 5 of them lead to amino acid exchange in encoded viral proteins. Effect of these mutations 
on structure of relevant proteins and biological properties of the MV-CK measles vaccine virus are discussed, 
however further in vivo experimental studies have to be performed to characterize biological safety and efficacy 
of the MV-CK measles vaccine. 

 
 
Keywords: Measles virus; vaccine; viral sequence analysis. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Osýpky (lat. Morbilli) sú vysoko infekčné vírusové ochorenie sprevádzané 

charakteristickými vyrážkami. Pôvodcom tohoto ochorenia je vírus osýpok, ktorého 

prirodzeným hostiteľom je výhradne človek. Nákaza sa šíri vzdušnou cestou – kvapôčkou 

infekciou od iných pacientov. Primárnymi zásahovými orgánmi infekcie sú sliznice dýchacích 

ciest a spojovka oka. Nákazlivosť (kontagiozita) je veľmi vysoká a dosahuje takmer 100%. 

Zhruba po 10 dňovej inkubačnej dobe sa ochorenie začína katarálnym štádiom, ktoré trvá 4 

dni a počas ktorého kontagiozita vrcholí. Po ňom nasleduje exantémové štádium s typickými 

kožnými vyrážkami. Katarálne štádium sa prejavuje zápalom nosovej sliznice a očných 

spojoviek, vysokou horúčkou a kašľom. K zvyčajným príznakom sa môže pridružiť 

blúznenie, prípadne i krvácanie slizníc a zápal pľúc alebo mozgu. 

Vírus osýpok patrí k infekčným agens s vysokou schopnosťou šírenia nákazy. Osýpky 

sú charakteristické hlavne ako detské ochorenie, pričom po ich prekonaní navodená imunitná 

odpoveď môže zabezpečiť celoživotnú odolnosť voči tomuto ochoreniu. Ochorenie sa 

diagnostikuje na základe svojich príznakov, najmä charakteristických kožných zmien. 

Hoci osýpky majú väčšinou ľahký priebeh, v niektorých prípadoch môžu nastať 

komplikácie, najmä u nezaočkovaných jedincov alebo u osôb so zníženou 

obranyschopnosťou. Závažné zdravotné problémy bývajú časté a sú spojené aj so zvýšenou 

úmrtnosťou  [1].  Ochoreniu  na  osýpky  sa  dá  preventívne  zabrániť  účinným  ochranným 
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očkovaním. Po jeho zavedení v roku 1969 sa osýpky vyskytujú skôr ojedinele avšak kampaň 

Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na úplnú eradikáciu osýpok nebola úspešná [2]. 

Pre preventívnu vakcináciu sa používa živá oslabená vakcína vo forme mono-, bi- alebo 

najčastejšie, trivalentnej vakcíny (spolu s vakcínou proti parotitíde - príušnici a rubeole - 

ružienke). Na Slovensku patrí medzi povinné očkovania. 

Pôvodca ochorenia - vírus osýpok [3] patrí do skupiny paramyxovírusov, medzi ktoré 

sú klasifikované aj ďalšie významné patogény ako Vírus parotitídy (mumps), Respiratórny 

syncytiálny vírus, Vírus parainfluenzy a metapneumovírusy. Paramyxovírusy sú 

charakteristické prítomnosťou obalového proteínu F, ktorý zodpovedá za fúziu vírusovej a 

bunkovej membrány za podmienok neutrálneho pH. Genomická RNA vírusov s RNA 

negatívnej polarity má dve esenciálne funkcie: predstavuje templát pre syntézu 

messengerových RNA (mRNA) a slúži ako templát pre syntézu antigenomického vlákna RNA 

s pozitívnou polaritou a to slúži pre syntézu nových kópií genomickej RNA(-). Vírusy s RNA 

negatívnej polarity kódujú a balia do svojho viriónu vlastný RNA polymerázový komplex 

(RNAP), avšak mRNAs sú syntetizované až vo vírusom infikovanej bunke. 

Prvú živú vakcínu proti osýpkam pripravili Enders a kol. [4] klasickým spôsobom 

atenuáciou pri pasážovaní na rôznych bunkových substrátoch. Viacnásobným pasážovaním 

dochádza k mutáciám v genóme vírusu, ktoré ovplyvňujú biologické vlastnosti vírusu, hlavne 

jeho virulenciu. V prípade atenuovaných vakcinačných vírusov môže mať dopad na ich 

schopnosť navodiť účinnú imunitnú odpoveď. 

Cieľom našej práce bolo charakterizovať genetické zmeny vakcinačného vírusu kmeňa 
 

osýpok MV-CK pasážovaného na primárnych psích obličkových bunkách. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Izolácia RNA a reverzná transkripcia 
 

Vírusové RNA boli izolované zo vzoriek základnej inokulačnej šarže vakcinačného 

vírusu (MSV-A) a pracovnej inokulačnej šarže MV-CK (WSV-B) pomocou zmesi TRI 

Reagent podľa odporúčaní výrobcu (Sigma, USA). Finálny precipitovaný a vysušený sediment 

vírusovej RNA bol rozpustený v 10 μl ultračistej vody bez nukleáz (Ambion, USA). 

Prepis vírusovej RNA do cDNA bol uskutočnený za použitia náhodných 

hexanukleotidových primerov (Microsynth, Switzerland) a sady High capacity cDNA Reverse 

transcription kit (AB Applied Biosystems, UK) podľa odporúčaní dodávateľa. 

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) 
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1. Prvotná denaturácia 95 ˚C 30 s 

2. Denaturácia 95 ˚C 15 s 

3. Annealing X˚C 20 s 

4. Elongácia 72 ˚C 60 s 
 

Primery špecifické pre vírus osýpok boli odvodené od sekvencie publikovanej pre 

vakcinačný vírus osýpok, kmeň Schwarz (Acc. No. v GenBank databáze AF266291). Pre 

dizajn a návrh 21 párov primerov, ktoré by mali vytvárať prekrývajúce sa PCR produkty 

pokrývajúce celý genóm vírusu osýpok, bol použitý software PRIMER3 (dostupný na 

http://www.embnet.sk/cgi-bin/primer3_www.cgi ). 

PCR reakcie prebiehali v reakčnom objeme 25 μl v tenkostenných 200μl 

mikroskúmavkách za využitia Phusion High fidelity PCR master mix s HF tlmivým roztokom 

(New England BioLabs, USA) s primermi vo finálnej koncentrácii 0,2 µM a 0,5 – 1 μl 

templátu cDNA. Podmienky PCR cyklov boli zvyčajne nasledovné: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie krokov 2.-4. 30-35 krát. 
 

5. Finálna elongácia 72 ˚C 5 min 
 

Kde X – annealingová teplota bola vypočítaná pomocou NEB Phusion calculator. 
 

PCR amplifikácie boli uskutočňované v cykléry SensoQuest labcycler (SensoQuest 

GmbH, Germany). V nevyhnutných prípadoch bola annealingová teplota určovaná empiricky 

na gradientovom cykléry. V prípade úspešnej PCR reakcie bola získaná DNA extrahovaná z 

gélu a re-amplifikovaná. Sekundárna PCR prebiehala za rovnakých podmienok ako primárna 

Sekvenovanie produktov PCR a genetické analýzy 
 

Amplifikované PCR produkty boli separované v 1% agarózovom géle a výsledná 

DNA bola extrahovaná z gélu použitím sady GeneJet Gel Extraction Kit (Fermentas, 

Germany) podľa odporúčaní výrobcu. Sekvencia amplifikovaných fragmentov (z oboch strán) 

bola určená za využitia sekvenčného servisu (K-trade, Slovensko). 

Získané prekrývajúce sa sekvencie PCR fragmentov boli exportované vo formáte 

FASTA a spojené do jednej výslednej sekvencie (contig) využitím programu Contig 

Assembly Program (CAP, dostupný na http://www.infobiogen.fr/services/analyseq/cgi- 

bin/cap_in.pl ). Takto získané contig sekvencie jednotlivých fragmentov boli podrobené 

porovnávacej analýze so známymi sekvenciami rôznych kmeňov vírusu osýpok (hlavne s 

kmeňom Schwarz) využitím programu BLAST dostupnom na adrese 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/bl2seq/wblast2.cgi . 
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Výsledky a diskusia 
 

Amplifikáciou PCR sme získali špecifické fragmenty častí genómu vírusu osýpok 

vakcinačného kmeňa MV-CK. Pozitívne klony boli následne reamplifikované v sekundárnej 

PCR pre obohatenie množstva špecifickej DNA postačujúcej na následné sekvenčné reakcie. 

Napriek viacerým pokusom hľadania optimálnych podmienok PCR sa nám nepodarilo 

amplifikovať všetky fragmenty pokrývajúce genóm vírusu osýpok. Získali sme však 

dostatočné množstvo templátov na skevenovanie časti genómu vírusu osýpok MV-CK. 

Získané sekvencie fragmentov vakcinačného kmeňa MV-CK vírusu osýpok boli 

podrobené následným genetickým analýzam: 

- Contig sekvencia určitého fragmentu bola získaná prekrytím forward a reverse sekvencie 

pričom boli korigované drobné nezhody po analýze sekvenčných chromatogramov; 

- Získané contig sekvencie boli porovnané so známymi sekvenciami rôznych kmeňov  a 
 

izolátov vírusu osýpok pomocou programu BLAST; 
 

- Zistené zmeny (mutácie) boli premietnuté do sekvencií konkrétnych génov vírusu osýpok a 

následne boli vytvorené odpovedajúce translačné amino-kyselinové sekvencie proteínov 

kódovaných vírusom MV-CK; 

- Sekvencie proteínov vírusu MV-CK generované počítačovými analýzami boli porovnané 
 

so sekvenciami proteínov v databázach. 
 

V genóme vírusu osýpok, kmeň MV-CK sme identifikovali 10 bodových mutácií, 

ktoré sú zhrnuté v Tabuľke 1, pričom sme nezistili žiadne rozdiely medzi sekvenciami nami 

analyzovaných vzoriek MSV-A a WSV-B. Neboli zistené žiadne inzercie, delécie alebo 

frame-shift mutácie. Väčšina identifikovaných mutácií (9/10) bola lokalizovaná v oblastiach 

otvorených čítacích rámcov (ORF) kódujúcich jednotlivé proteíny vírusu osýpok, z čoho 5 

malo za následok aj zámenu aminokyseliny. Až na jednu konzervatívnu zámenu (2119K->R v 

L proteíne) ostatné mutácie v proteínoch kódovanými vírusom MV-CK majú pravdepodobne 

za následok vplyv na terciárnu štruktúru daného proteínu nakoľko ovplyvňujú náboj alebo 

polaritu zmenenej aminokyseliny alebo ovplyvňujú sekundárnu štruktúru. 
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Tab. 1. Identifikované mutácie v genóme vakcinačného vírusu osýpok MV-CK. 
 
 

Čís. Pozícia nt Mutácia Gén aa zámena PCR 
1 275 G->C N - 1S 

2 550 G->A N 148G->E 1S 

3 6244 G->A F 266G->R 9S 

4 7243 C->T Intergen. - 10S 

5 9572 G->A L - 13S 

6 14548 C->T L 1772T->I 20S 

7 14630 A->G L - 20S 

8 14754 G->A L 1841G->S 20S 

9 15542 C->T L - 21S 

10 15574 A->G L 2119K->R 21S 
 
 

N proteín vírusu osýpok homomultimerizuje pričom sa tvorí nukleokapsid vírusu 

osýpok, ktorý má helikálnu štruktúru s priemerom približne 20 nm. Počas replikácie je N 

proteín spojený so syntézou RNA. N proteín je uvoľňovaný do krvi po lýze infikovaných 

buniek. N proteín sa viaže na P proteín a navádza polymerázu na templát [5]. 

F proteín má esenciálnu úlohu v primárnych štádiách infekcie bunky, keď zodpovedá 

za fúziu membrány vírusu s bunkovou membránou. 

L proteín vykazuje aktivitu RNA-závislej RNA polymerázy, pričom vírusová mRNA 

guanylyl-transferáza vykazuje odlišné biochemické reakcie ako bunkový enzým a má funkciu 

tak pri replikácii genomickej RNA ako aj pri transkripcii [6]. Replikáza je závislá na 

koncentrácii vnútro-bunkového N proteínu a za takýchto podmienok polymeráza replikuje 

celý vírusový genóm bez rozpoznávania transkripčných signálov. 

Nami pozorované zmeny v genóme vírusu osýpok kmeňa MV-CK sa javia byť novými 

mutáciami v porovnaní so zámenami v sekvenciách iných vakcinačných kmeňov proti 

osýpkam popísaných inými autormi [7]. Biologická signifikantnosť týchto zámen musí však 

byť experimentálne overená. 
 
 

Záver   
V  tejto  experimentálnej  práci  bola  analyzovaná  sekvencia  vakcinačného  vírusu 

 

osýpok, kmeň MV-CK množeného na primárnych psích ľadvinových bunkách. Celkovo bolo 

identifikovaných 10 rôznych bodových zámen, z čoho 1 mutácia bola identifikovaná v 

nekódujúcej  oblasti,  ostatných  9  v  kódujúcich  oblastiach  rôznych  génov  vírusu  osýpok, 
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pričom 5 z týchto mutácií viedlo k zámene aminokyselín v kódovanom proteíne. Je 

pravdepodobné, že nami zistené amino-kyselinové zámeny môžu viesť k čiastočnej zmene 

terciárnej štruktúry relevantného proteínu, nakoľko dochádza k zmene typu aminokyseliny. 

Efekt týchto mutácií na biologické vlastnosti vakcinačného vírusu, hlavne čo sa týka 

bezpečnosti a účinnosti, sa však musí potvrdiť experimentálne. 

Pre potvrdenie identifikovaných mutácií sú nevyhnutné ďalšie sekvenčné analýzy na 

širšom spektre vzoriek vakcinačného vírusu osýpok MV-CK. Takéto rozšírené 

experimentálne údaje by mohli pomôcť objasniť vplyv použitého bunkového substrátu na 

navodení identifikovaných nukleotidových zmien v dôsledku adaptácie vírusu na nový 

substrát. Test identity vakcinačného vírusu MV-CK nie je však možné použiť ako samotný 

experiment pre charakterizáciu jeho biologických vlastností (hlavne bezpečnosti), kde sú 

nevyhnutné ďalšie biologické in vitro a in vivo experimenty. 
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Abstract 

Cultivating cells BHK-21 infected with murine herpes virus with multipicity of infection (MOI) 0,01 at 
41 °C we obtained biologically active, growth factor-like substances (MHGF).We were the first purified „growth 
factor“ associated with MHV-68 (MHGF-68) which is able to change the morphology of cells (normal 
phenotype on the transformed phenotype, respectively suppress the transformed phenotype of cancer cells). 
Samples from the culture medium of BHK-21 cells infected with MHV-68 was fractionated using conventional 
chemical and chromatographic methods, and the resulting fractions were tested for biological activity. 
Subsequently the fractions with MHGF-68 with antiproliferative effects were tested for the initiation and 
progression of tumor growth in vivo in athymic mice. Based on the obtained results it can be expected thet in the 
future MHGF-68 could be applied as as an medicament with antiproliferative effect. 

 
 
Keywords: murine herpes virus; growth factors; separation methods; athymic mice 

 

 
Úvod a cieľ práce 

Koncom minulého storočia bola objavená nová skupina rastových faktorov, ktoré boli 

produktami herpetických vírusov. Tieto biologicky aktívne látky (HVGFs) boli produkované 

za podmienok, ktoré neboli vhodné pre replikáciu vírusu a vykazovali dve biologické aktivity. 

U MHV-68 bola tiež dokázaná schopnosť produkcie biologicky aktívnych látok 

pripomínajúcich rastové faktory tzv. MHGF-68 (murine herpesvirus growth factor-68). 

HVGFs ako aj MHGFs majú schopnosť meniť morfológiu buniek (normálny fenotyp na 

transformovaný, resp. potláčať transformovaný fenotyp nádorových buniek [1,2,6]. 

Zaujímavou a neobyčajnou vlastnosťou týchto látok je, že vplyvom teploty, účinkom 

močoviny (pH) a UV žiarením dochádza k zvýšeniu ich biologickej aktivity [3]. Napriek 

tomu, že chemická štruktúra MHGF-68 nie je doposiaľ objasnená, podarilo sa dokázať 

vírusový pôvod týchto látok ich testovaním pomocou panelu siedmich monoklonálnych 

protilátok namierených proti gB MHV-68, pričom len dve z daných protilátok boli schopné 
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neutralizovať obe  biologické  aktivity  MHGF-68  [4].  MHGF-68  boli  ďalej  študované 

a podrobené frakcionácii pomocou bežných chemických a chromatografických metód [2, 5]. 

Takýmto spracovaním vzoriek MHGF boli získané tri skupiny frakcií: 1) frakcie, u ktorých 

došlo k strate účinku zodpovedného za zmenu normálneho fenotypu buniek na 

transformovaný, ale zachovali si účinok potláčajúci transformovaný fenotyp – 

antiproliferatívny účinok; 2) frakcie, u ktorých došlo k strate účinku potláčajúceho 

transformovaný fenotyp a zachovaný zostal len účinok zodpovedný za zmenu normálneho 

fenotypu buniek na transformovaný; 3) frakcie, ktoré si zachovali oba účinky (Obr.1) [5,6]. 

Na základe výsledkov týchto štúdií sme sa rozhodli testovať frakcie MHGF-68 (B1 a D2), 

ktoré si ponechali len antiproliferatívny účinok. Tento antiproliferatívny účinok sme testovali 

in vivo na modeli laboratórnych myší. 

 
Obr. 1 Schematické znázornenie úpravy vzoriek MHGF použitím základných chemických 

postupov 
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Materiál a metódy 
 

V tejto práci boli použité bunky Hepa 1c1c7 (stabilizovaná adherentná bunková línia 

derivovaná   z myšieho   hepatocelulárneho   karcinómu),   frakcie   MHGF-68    B1   a D2 

s antiproliferatívnym účinkom, fyziologický roztok, myši BALB/c a nude (atymické myši). 
 
 
Infekcia laboratórnych myší BALB/c 

 

Použili sme 4 týždňové myši BALB/c (25ks). Myši sme najskôr rozdelili na tri 

skupiny (10, 10 a 5 jedincov). Myši v prvej skupine (10ks) sme infikovali suspenziou 

nádorových buniek Hepa vo fyziologickom roztoku subkutánne do oblasti pravého stehna 

(5mil.buniek/100µl/myš). Táto skupina myší poslúžila ako kontrola. Druhú skupinu myší, 

ktorú tvorilo 10 jedincov sme infikovali bunkami Hepa rovnakým spôsobom ako prvú 

skupinu. Túto skupinu myší sme využili na testovanie frakcií MHGF-68 B1 a D2 po 

vytvorení nádorov. Tretiu skupinu 5 myší sme využili ako kontrolnú skupinu. Tejto skupine 

bol subkutánne podaný fyziologický roztok (placebo) z dôvodu navodenia rovnakých 

stresových podmienok u myší. 
 
 
Infekcia laboratótnych beztýmusových (nahých) myší 

 

Pri tomto testovaní nám ako modelový organizmus slúžili 4 týždňové beztýmusové 

nahé myši, ktoré sme rozdelili do piatich skupín po 10 jedincov. Štyri skupiny myší sme 

subkutánne (v oblasti pravého stehna) infikovali suspenziou nádorových buniek Hepa (Obr. 

2a) v objeme 500 000 bb/100µl/ myš. Jednej skupine myší sme vpichli rovnaké množstvo 

fyziologického roztoku, nakoľko nám táto skupina slúžila ako kontrola. . Ku vzniku nádorov 

dochádzalo 10 až 14 dní po infekcii myší nádorovými bunkami. Dvom skupinám myší 

infikovaných nádorovými bunkami Hepa boli do chvostovej žily intravenózne podané 

testované frakcie  B1  a D2  (Obr.  2b).  Tvar  a veľkosť  nádorov  sme  pravidelne  sledovali 

a merali (Obr. 2c). 
 

 
 

Obr.2 Práca s atymickými myšami. A – Subkutánna infekcia bunkami Hepa; B – intravenózne podanie frakcií 
MHGF-68 (B1 a D2); C – meranie nádorov. 
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Výsledky a diskusia 
 

V experimente, pri  ktorom  sme  použili  BALB/c  myši,  sme  nemohli  pristúpiť 

k testovaniu antiproliferatívnej aktivity MHGF-68, nakoľko u týchto myší infikovaných 

nádorovými bunkami nedošlo k tvorbe nádorov. Na základe výsledku tohto experimentu sme 

usúdili, že BALB/c myši nie sú vhodným modelom pre experimenty, pri ktorých je tvorba 

nádorov nevyhnutná, a preto sme experiment opakovali na modeli atymických myší. 

Výsledky, ktoré sme získali testovaním MHGF-68 (B1 a D2) na atymických myšiach 

sú zaznamenané v Tab.1. V skupine kontrolných myší, ktorým neboli podané frakcie MHGF- 

68, sme zaznamenali rýchly a výrazný rast nádoru a myši do 2 mesiacov uhynuli. Myšiam, 

ktorým sme podali frakcie MHGF-68 (B1 a D2) sa vzniknuté nádory ďalej nerozširovali ani 

nezväčšovali, ostali stabilizované, dokonca sme zaznamenali aj ich mierne zmenšenie a tieto 

myši prežili. 
 
 

Tab.1 - Rozmery nádorov pred a po podaní frakcií MHGF-68. Hodnoty v tabuľke predstavujú priemerné 
rozmery nádorov myší v daných skupinách. 

Legenda: A - myši + fyziologický roztok; B - myši s nádorom (len bunky Hepa); C - myši s nádorom + frakcia 
B1; D – myši s nádorom + frakcia D2; E – myši s nádorom + fyziologický roztok 
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Nádory týchto myší boli podrobené aj histologickým vyšetreniam, ktoré vykonal 

MUDr. Vladimír  Šišovský,  PhD.  z Ústavu  patologickej  anatómie  Lekárskej  fakulty  UK 

v Bratislave (Obr. 3-4). Z pripravených histologických preparátov sme nezaznamenali 

výrazné rozdiely medzi nádorovým tkanivom myší z kontrolných skupín a nádorovým 

tkanivom z myší, ktorým boli podané frakcie MHGF-68 (Obr. 3). Bunkové preparáty 

pripravené z nádorového tkaniva myší „liečených“ MHGF-68 (frakcie B1 a D2) pripomínali 

transformovaný fenotyp buniek NIH3T3 [7] kultivovaných v prítomnosti MHGF-68 (Obr.4). 
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Obr. 3 Histologické preparáty z nádorového tkaniva myší bez podania frakcií MHGF-68. Pozorované pri 
400 násobnom zväčšení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Histologické preparáty z nádorového tkaniva myší s podanými frakciami MHGF-68 (B1 a D2) 
s antiproliferatívnym účinkom. Pozorované pri 400 násobnom zväčšení. 

 
 

Záver   
V predloženej  práci  sme  testovali  antiproliferatívnu  aktivitu  biologicky  aktívnych 

 

látok pripomínajúcich rastové faktory (MHGF-68) asociované s MHV-68 in vivo na modeli 

laboratórnych myší, cielene infikovaných nádorovými bunkami. Na modeli BALB/c myší sa 

nám nepodarilo otestovať dané frakcie MHGF-68, nakoľko u týchto myší nedošlo k tvorbe 

nádorov. Experiment sme úspešne zopakovali na modeli beztýmusových nahých myší, ktoré 

majú mutáciu v géne FOXN1. Tento gén je zodpovedný za vývoj týmusu, v ktorom dochádza 

k diferenciácii a dozrievaniu T-lymfocytov. Z tohto dôvodu sú tieto myši 

imunokompromitované a predstavujú vhodnejší model na experimenty vyžadujúce tvorbu 

nádorov. Nami získané výsledky naznačujú, že testované frakcie MHGF-68 (B1 a D2) 

vykazujú antiproliferatívnu aktivitu, čo sa preukázalo pozastavením rastu nádorov u myší, 

dokonca sme zaznamenali ich mierne zmenšovanie. 
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Abstract 

 
The impact of light pollution on the levels of melatonin, sleep quality and sleepiness in young and 

healthy volunteers 
Light pollution is common feature in urbanized areas. Exposure to light at night can suppress melatonin 

potentially resulting in disruptive effects on entire body. The aim of our study was to investigate the effect of low 
illuminance during sleep in home-based conditions (n=32). The illuminance was created by two different LED 
light sources (2700 K and 6500 K). We measured 6-sulfatoxymelatonin (aMT6s) in morning urine. Levels of 
aMT6s were determined by radioimmunoassay and normalized to urinary creatinine. Sleep was monitored by 
wrist actigraphy and sleepiness during the day was evaluated according to Karolinska sleepiness scale (KSS). 
KSS showed significant difference in sleepiness during the day after LED 6500K light exposure. We found no 
significant differences in aMT6s/creatinine in morning urine. The fragmentation of sleep was not significantly 
affected, albeit there were sensitive individuals with suppressed melatonin and poor sleep quality among tested 
cohort. It is necessary to continue in our study and expand tested group because of huge variability among 
volunteers. 

 
 
Keywords: melatonin; aMT6s; light pollution; wrist actigraphy; sleep quality; sleepiness 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Súčasný život v modernej spoločnosti je sprevádzaný zvýšenou potrebou umelého 

osvetlenia, vďaka ktorému je možné predĺžiť si dĺžku produktívneho dňa. V poslednej dobe sa 

stále viac do praxe zavádzajú LED svetelné zdroje, keďže sú efektívnejšie ako bežné svietidlá 

a zároveň sú menej energeticky náročné. LED svetelné zdroje emitujú svetlo, ktorého 

významná časť je na podklade modrého svetelného spektra. Modré svetlo ma preukázaný 

vplyv na bdelosť a pozornosť počas dňa, ale počas noci dokáže výrazne potláčať hormón 

melatonín [1]. Nesprávnym využívaním sa osvetlenie stáva neefektívnym a nepríjemným, 

tvorí svetelnú kontamináciu prostredia, ktorá preniká aj do domácností [2]. 

Život  na  zemi  sa  vyvinul  v podmienkach  pravidelného  striedania  sa svetla a tmy. 

Svetlo  je  silným  synchronizačným  stimulom  pre  reguláciu  denných  rytmov  živočíchov, 

vrátane  človeka.  Jeho  synchronizačné  účinky  sú  sprostredkované  cez  fotoreceptory  oka. 

Významný podiel na synchronizácii organizmu má fotoreceptor melanopsín, ktorý je prítomný 

na  vnútorne fotosenzitívnych gangliových bunkách sietnice. Melanopsín je najviac citlivý na 

svetlo   v oblasti   modrého   svetelného   spektra  (≈480nm)  [3].  Informácia  o  svetelných 
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podmienkach vonkajšieho prostredia je zo sietnice oka prenášaná retinohypotalamickým 

traktom do dominantného cirkadiánneho oscilátora, ktorý tvoria suprachiazmatické jadrá 

hypotalamu (SCN). SCN ďalej neurálne a hormonálne prenášajú informáciu o vonkajšej 

fotoperióde do celého organizmu [4]. 

Jedným z endokrinných signálov vonkajšej fotoperiódy je hormón melatonín, ktorého 

syntéza v epifýze  a následné  vylučovanie  do  krvného  obehu  je  prísne  regulované  SCN 

a cyklom striedania svetla a tmy [5]. Hormón melatonín sa vylučuje počas tmavej fázy dňa. 

Vystavenie organizmu svetlu počas noci môže narušiť jeho prirodzený rytmus vzhľadom na 

čas, kedy bol organizmus svetlu vystavený. Hladiny hormónu melatonínu je možné sledovať 

priamo v krvnej plazme či slinách, alebo prostredníctvom jeho metabolitu – 6- 

sulfatoxymelatonínu (aMT6s) v moči [6]. 

Nesprávne vystavovanie organizmu svetlu počas noci, ako aj nepravidelný spánkový 

režim spôsobujú vnútornú desynchronizáciu organizmu, čo môžu prispievať ku vzniku 

mnohých civilizačných chorôb [7,8]. Súvislosť medzi dĺžkou expozície, intenzitou osvetlenia 

a spektrálnym  zložením   svetla,   ktoré   môže   inhibovať   syntézu   melatonínu   sledovali 

v laboratórnych podmienkach viaceré vedecké práce [1,9,10]. V niektorých prípadoch aj 

svetlo s intenzitou nižšou ako 10 luxov potlačilo hladiny melatonínu [11]. 

Cieľom nášho experimentu bolo zistiť vplyv svetelnej expozície nízkej intenzity (do 5 

luxov) počas spánku na hladiny aMT6s v moči probandov a jej vplyv na kvalitu spánku 

a ospalosť nasledujúci deň po expozícii. Experiment prebiehal v domácich podmienkach. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Výskumný súbor tvorilo 32 probandov oboch pohlaví (5 mužov a 27 žien). Priemerný 

vek probandov bol 23,5 ± 0,91 rokov (muži 27,8 ± 4,1 rokov; ženy 22,7 ± 0,73 rokov (priemer 

± SEM)). Probandi boli pred nástupom do experimentu oboznámení s cieľom a podmienkami 

experimentu a svoju účasť potvrdili dobrovoľným podpisom informovaného súhlasu. Pokus 

prebiehal v súlade s podmienkami Helsinskej deklarácie o výskume na ľudských subjektoch. 

Pred vstupom do pokusu vyplnili dobrovoľníci dotazníky na stanovenie chronotypu 

[12] a Epworthstkú škálu spavosti na odhalenie spánkových porúch. V prípade, že mal 

proband poruchy spánku, bol z pokusu vylúčený. Pokusu sa nemohli zúčastniť ani probandi, 

ktorí cestovali minimálne 2 mesiace dozadu do iných časových zón, užívali lieky na spanie, na 

depresiu, pravidelne konzumovali alkohol alebo boli tuhí fajčiari. Pred nástupom do pokusu 

museli probandi minimálne 2 týždne dodržiavať pravidelný spánkový režim. 
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Experiment prebiehal  v domácich  podmienkach  probandov  od  februára  do  mája 

v rokoch 2015 a 2016. Dĺžka experimentu bola 7 dní. Prvé 3 dni pozorovania boli kontrolné, 

proband spal v štandardne zatemnenej miestnosti. Následne počas 2 nocí bol proband počas 

spánku vystavený svetelnej expozícii s nízkou intenzitou do 5 lux a posledné 2 noci proband 

spal v rovnakých zatemnených podmienkach, ako na začiatku pokusu. Svetelná kontaminácia 

bola vyvolaná komerčne dostupnými LED svetelnými zdrojmi (Osram). Probandi boli 

náhodne rozdelení do dvoch skupín podľa typu svetelnej kontaminácie. Boli použité 2 typy 

LED svetelných zdrojov s rozdielnym spektrálnym zložením a teplotou svetla 2700 K (teplé 

svetlo - warm light) a 6500 K (studené svetlo - day light). Intenzita svetelnej kontaminácie 

nepresahovala hodnotu 5 luxov na mieste, kde mal proband umiestnenú hlavu počas spánku. 

Probandi počas pokusu odovzdávali 3 vzorky moču denne – prvý ranný moč, druhý 

ranný moč a tretí moč v strede svetlej fázy dňa (obvykle v čase medzi 12:00 – 15:00 hod). 

Vzorky moču boli skladované pri teplote -18°C. Počas trvania experimentu probandi vypĺňali 

aj Karolínsku škálu spavosti (KSS – Karolinska Sleepiness Scale), dotazník na posúdenie 

subjektívnej ospalosti počas dňa. Na sledovanie aktivity a kvality spánku počas noci bol 

probandom na nedominantnú ruku umiestnený prístroj v tvare hodiniek - Actiwatch 

(CamNtech, Cambridge, UK). Výstupné údaje z Actiwatchu boli analyzované softvérom 

Actiwatch Activity & Sleep Analysis 7. Počas celého trvania experimentu probandi používali 

na  počítačoch   a elektronických   zariadeniach   aplikácie   na   filtráciu   modrého   svetla 

z obrazoviek (https://justgetflux.com/). 

Hladiny aMT6s boli analyzované rádioimunoanalytickou metódou s použitím kitu pre 

stanovenie aMT6s v moči (Stockgrand Ltd., Guildford, UK). Hladiny melatonínu boli 

normalizované na koncentráciu kreatinínu v moči. Koncentrácia kreatinínu vo vzorkách 

moču bola stanovená enzymatickou metódou (Erba Lachema, ČR). Výsledky sú uvádzané ako 

ng aMT6s v mg kreatinínu v moči. 

Štatistická analýza dát bola vykonaná programom SigmaPlot. Individuálne rozdiely 

v hladinách melatonínu nesplnili predpoklad o normálnom rozdelení dát (Shapiro-Wilk test; 

p>0.05), preto bola na ich vyhodnotenie použitá Kruskal-Wallis ANOVA. Na vyhodnotenie 

rozdielov  v hodnotách   fragmentačného   indexu   v rámci  skupín  bola  použitá  ANOVA 

s opakovaním, v prípade chýbajúcich odberov/záznamov bola použitá jednofaktorová 

ANOVA. Na posúdenie rozdielov vo vyhodnocovaní KSS bola použitá Kruskal-Wallis 

ANOVA s Dunnovou metódou ako post-hoc test na určenie signifikancie medzi fázami, 

jednofaktorová ANOVA v prípade normálneho rozloženia dát. 
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Výsledky a diskusia 
 

Priemerná koncentrácia aMT6s/kreatinín (ng/mg) v 1. a 2. rannom moči probandov 

meraná pred svetelnou kontamináciou (Kontrola 1), počas kontaminácie (Kontaminácia) a po 

svetelnej kontaminácií (Kontrola 2) nevykazovala signifikantné rozdiely v skupine 

ovplyvnenej LED teplým svetlom (2700 K) ani v skupine ovplyvnenej počas spánku LED 

studeným svetlom (6500 K) (obr.1.). Pozorovali sme očakávaný pokles koncentrácie 

aMTS6s/kreatinín (ng/mg) v závislosti od času odberu pričom v odbere počas stredu svetlej 

fázy dňa boli koncentrácie hormónu v moči na bazálnych hladinách. 
 
 

 
 

Obr. 1. Koncentrácia aMT6s/kreatinín (ng/mg) v rannom moči probandov. Oranžové grafy LED 2700K (n 
= 13); modré grafy LED 6500K (n = 19). Kontrola 1 = spánok v zatemnených podmienkach (LED 2700 K n=78 

odberov; LED 6500 K n=114 odberov), Kontaminácia = vystavenie svetlu do 5 lux počas celej doby spánku 
(LED 2700 K n=52 odberov; LED 6500 K n=76 odberov), Kontrola 2 = spánok v zatemnených podmienkach po 

svetelnej kontaminácii (LED 2700 K n=52 odberov; LED 6500 K n=76 odberov). Stredová úsečka grafov 
predstavuje medián hodnôt. Stĺpce grafov označujú interkvartálne rozmedzie ( 25% a 75% kvartil). Odchýlky 

znázorňujú rozmedzie minimálnej a maximálnej hodnoty v súbore, pokiaľ hodnoty nepresahujú násobok kvartilu. 
Jednotlivé body znázorňujú hodnoty, ktoré prekročili násobok kvartilu. 

 
 

Metódou actigrafie sme sledovali kvalitu spánku probandov. Indikátorom kvality 

spánku je fragmentačný index, ktorý udáva, ako veľmi je spánok v krátkych časových 

intervaloch prerušovaný. Čím je hodnota tohto parametru vyššia, tým je spánok nepokojnejší. 

Nezaznamenali sme štatisticky významné rozdiely vo fragmentačnom indexe medzi kontrolou 

1, kontamináciou a kontrolou 2 ani u jednej skupiny. Zaznamenali sme trend signifikantného 

zhoršovania fragmentačného indexu počas a po svetelnej kontaminácii LED 2700 K (p = 

0.059) (tab. 1.). 

Po vyhodnotení KSS sme v skupine LED 6500K zaznamenali štatisticky signifikantne 

zhoršenú ospalosť ráno po svetelnej kontaminácii v porovnaní s kontrolou (p < 0,05) (Obr. 

2.). V skupine LED 2700K sme nezistili štatisticky významné rozdiely medzi hodnoteniami 
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stupňa ospalosti u probandov počas jednotlivých fáz pokusu. 
 
 
 

Tab. 1. Hodnoty fragmentačného indexu pred, počas a po svetelnej kontaminácii 
 

Fragmentačný index Kontrola 1 Kontaminácia Kontrola 2 p 

LED 2700 K (n=12) 20.3 ± 1.9 22.5 ± 2.9 28.5 ± 2.4 0.059 

LED 6500 K (n=18) 25.1 ± 1.3 24.7 ± 1.5 25.3 ± 1.3 0.919 
Hodnoty fragmentačného indexu probandov v skupinách LED 2700 K (n=12) a LED 6500 K (n=18) počas 
kontroly 1, kontaminácie a kontroly 2. Kontrola 1 = spánok v zatemnených podmienkach, kontaminácia = 
vystavenie svetlu do 5 lux počas celej doby spánku, kontrola 2 = spánok v zatemnených podmienkach. 

 
 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie ospalosti počas dňa hodnotené podľa Karolínskej škály spavosti (KSS). 
Kontrola 1 = spánok v zatemnených podmienkach, kontaminácia = vystavenie svetlu do 5 lux počas celej doby 
spánku, Kontrola 2 = spánok v zatemnených podmienkach po 2 nociach svetelnej kontaminácie. Hodnoty sú 
uvádzané ako priemer ± SEM pre LED 2700 K n=12, LED 6500 K n=19. Štatistická signifikancia: * – p< 0.05. 

 
 

Viaceré experimentálne práce uvádzajú, že svetlo s vyšším obsahom modrého spektra 

má výraznejší účinok na potlačenie hladín hormónu melatonínu pri vysokých intenzitách 

[14,15]. West a kol. [1] skúmali vplyv monochromatického modrého LED svetla s rôznymi 

intenzitami a bieleho fluorescenčného svetla s teplotou chromatičnosti 4000K 1,5 hodinovým 

svetelným pulzom v strede noci na potlačenie plazmatického melatonínu. Zistili, že modré 

svetlo signifikantne potlačilo syntézu melatonínu už pri intenzite 18,7 luxov oproti 4000K 

svetlu, ktoré signifikantnú supresiu nevyvolalo ani pri intenzite 85,4 luxov. V laboratórnej 

štúdii Zeizer a kol., [11] zistili, že aj nízka intenzita svetla (<3 lux) ale s dĺžkou expozície 

počas celej subjektívnej noci dokáže vyvolať zmeny v hladinách plazmatického melatonínu 

u niektorých probandov. 

Podobný záver potvrdil aj náš výskum, aj keď celkový výsledok je ovplyvnený 

vysokou variabilitou v rámci skúmaného súboru. Individuálne hodnotenie priemerov hladín 

aMT6s/kreatinín ukazuje, že až 53 % probandov reagovalo na svetelnú kontamináciu počas 
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spánku znížením melatonínu oproti priemerným hladinám, ktoré dosahovali počas kontroly. 

Výsledok mohla ovplyvniť aj predošlá svetelná história skúmaných probandov [16,17], ktorú 

sme vzhľadom na charakter a dĺžku trvania našej štúdie neboli schopní regulovať. 
 
 

Záver   
Na  základe  priebežných  výsledkov  našej  práce  môžeme  konštatovať,  že  aj  keď 

 

kontaminácia nemala štatisticky významný vplyv na hladiny hormónu melatonínu, 

individuálne  sme   u   niektorých probandov   zaznamenali   pokles   metabolitu   melatonínu 

v rannom moči. Počas dňa po svetelnej kontaminácii sme zaznamenali nárast ospalosti, ale na 

fragmentácii spánku sa to štatisticky významne neprejavilo. Variabilita skúmaného súboru 

bola veľká. 
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Abstract 

 
 

Observing whether the interaction of hypericin and other factors (which may cause stress in the cells) 
can result in DNA damage in human lymphocytes. 
Hypericin is a substance that occurs naturally in plants of Hypericum. In past, hypericin has been widely used in 
natural medicine because of its antidepressive, antiviral, antibacterial and anti-inflammatory activities. In the last 
decades, hypericin has become intensively investigated because of his antineoplastic and antiangiogenic 
properties. Studies have shown that hypericin is a potential anticancer drug. It is a photosensitizer – a substance 
that can be activated by light. Photodynamic therapy, new approach in cancer treatment, is based on this special 
ability of photosensitizers. PDT has many advantages over conventional cancer treatment strategies. It is non- 
invasive and can be used persistently. The aim of our research is to observe and evaluate the extent of DNA 
damage in human lymphocytes under the action of hypericin in interaction with other substances using Comet 
assay. 

 
 
Keywords: hypericin; nonthermal plasma; Comet assay; human lymphocytes, photoactivation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V súčasnosti sa  do  popredia  výskumu  dostávajú  mnohé  prírodné  látky  a extrakty 

z rastlín. Hypericum  perforatum  L.,  známy aj  ako  ľubovník  bodkovaný či  trezalka  patrí 

v posledných rokoch medzi najskúmanejšie liečivé rastliny [1]. Je to celoročná bylina, ktorá 

sa prirodzene vyskytuje v Európe. Zložky tejto rastliny, extrahované z nadzemných častí, sa 

používajú pri liečbe viacerých ochorení [2]. Predmetom štúdií sú najčastejšie látky obsiahnuté 

v ľubovníku a ich liečebné účinky na rôzne typy tkanív a buniek. V rastline a extraktoch z nej 

je prítomných viacero bioaktívnych zložiek, ako napríklad fenylpropány, naftodiantróny, 

deriváty flavónov, niektoré aminokyseliny, fluoroglucinoly a zložky esenciálnych olejov [3]. 

Vo fytomedicíne sú práve tieto zložky ľubovníka zodpovedné za nepreberné množstvo 

farmakologicky významných vlastností. Pôsobia antidepresívne, protinádorovo, 

antimikrobiálne,  antivirálne,   antioxidačne   a protizápalovo   [4].   Lokálne   sa   prípravky 

z ľubovníka  používajú  vo  forme  olejov  a  tinktúr  na  popáleniny,  drobné  rany  a vredy. 
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Hypericum perforatum L. obsahuje aj zložky, ktoré môžu spôsobiť fototoxické poškodenie 

buniek. Tie najvýznamnejšie patria do skupiny naftodiantrónov (hypericín) a fluoroglucinolov 

(hyperforín) Tieto látky sú schopné podliehať fotochemickým reakciám po ožiarení svetlom 

s určitou vlnovou dĺžkou (520-750 nm) a produkujú reaktívne formy kyslíka (ROS), najmä 

singletový kyslík a superoxidové anióny. Tie môžu spôsobiť fragmentáciu DNA, inhibíciu 

bunkovej proliferácie, zvyšujú aktivitu kaspáz a v konečnom dôsledku indukujú apoptózu 

alebo nekrózu buniek. Označujú sa ako fotosenzibilizátory a sú používané vo fotodynamickej 

diagnostike a terapii (PDD, PDT) na selektívnu liečbu kožných ochorení (psoriáza) a rakoviny 

[5]. Lokálna PDT je relatívne nová liečebná metóda, ktorá má však oproti konvenčným 

terapiám viaceré výhody. Jedná sa o minimálne invazívny zásah, ktorý môže byť použitý 

opakovane na rovnakom mieste [6]. 

Nízkoteplotná plazma je ionizovaný plyn, ktorý označujeme ako štvrté skupenstvo 

hmoty. Vzniká po zvýšení teploty plynu, pričom dochádza k jeho tepelnej ionizácii. Plazma 

obsahuje rôzne koncentrácie elektrónov, iónov, neutrálnych častíc, tepla či voľných radikálov, 

ale je aj schopná emitovať UV-C žiarenie [7]. Plazma sa za bežných podmienok v okolitom 

prostredí nevyskytuje. Na zemskom povrchu ju pozorujeme zriedkavo, a to vo forme 

elektrického výboju blesku alebo vo forme polárnej žiary. Naproti tomu, vo vesmíre tvorí až 

neuveriteľných 99 % známej hmoty; napríklad medziplanetárny priestor alebo hviezdy 

(vrátane Slnka). V tomto prípade hovoríme o silne ionizovanej plazme [8]. Plazmu môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín a to na vysokoteplotnú a nízkoteplotnú. Pri vysokoteplotnej plazme 

je plyn schopný dosiahnuť teploty niekoľko tisíc Kelvinov a elektróny spolu s iónmi majú 

rovnakú energiu. Nízkoteplotná plazma, ktorú sme využívali v našom experimente, sa 

vyznačuje väčšou energiou elektrónov, v porovnaní s iónmi a neutrálnymi časticami [9]. 

Nízkoteplotná plazma nachádza rôzne aplikácie vo viacerých oblastiach, ako je medicína, 

potravinárstvo alebo poľnohospodárstvo, pričom sa využíva najmä jej antimikrobiálny účinok. 

Cieľom   našej    práce    bolo    porovnanie    účinku   hypericínu   v   spolupôsobení 

s nízkoteplotnou plazmou na poškodenie DNA v ľudských lymfocytoch. Poškodenie DNA 

sme detegovali metódou Comet assay. 
 
 
Materiál a metódy 

 
 
 

Poškodenie DNA sme sledovali na ľudských lymfocytoch, ktoré sme získali 

prostredníctvom  metódy  finger  prick  z periférnej  krvi.  Odoberali  sme  40  µl  do  každej 
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skúmavky. V experimente sme sledovali koncentrácie hypericínu (50, 100, 250, 500, 750 

a 1000 ng/ml). Ako pozitívnu kontrolu sme použili lymfocyty, ktoré sme ovplyvnili 30 % 

peroxidom vodíka počas 5 min. Ako negatívnu kontrolu sme si zvolili lymfocyty, ktoré neboli 

ovplyvnené žiadnou látkou alebo plazmou. V experimente sme použili aj kontrolu, pri ktorej 

sme lymfocyty ošetrili nízkoteplotnou plazmou počas 2 sekúnd. Na ovplyvnenie tejto kontroly 

a všetkých vzoriek, ktoré boli v ďalšej fáze ovplyvnené hypericínom, sme použili plazmový 

zdroj RPS40. Vzdialenosť zdroja bola 1,5 cm a expozičný čas 2 s. 

Do každej skúmavky sme napipetovali 1 ml PBS a 40 µl krvi. Takto pripravené vzorky 

sme nechali stáť na ľade 20 minút. Po stanovenom čase sme na dno skúmaviek napipetovali 

100 µl média Histopaque, ktorý slúži na oddelenie lymfocytov. Skúmavky sme scentrifugovali 

5 minút pri 4 °C a 1500 rpm. Následne sme odobrali 300 µl oddelených lymfocytov (prstenec) 

do nových vopred pripravených Eppendorfových skúmaviek a opätovne scentrifugovali 5 

minút pri 4 °C a 1500 rpm. Po centrifugácii sme pelet rozsuspendovali v 120 µl 1 % low 

melting point (LMP) agarózy (teplota 37 °C) a naniesli dve kvapky na podložné sklíčka, ktoré 

boli potiahnuté 1% normal melting point (NMP) agarózou. Následne sme ich prikryli krycími 

sklíčkami a umiestnili na 10-15 minút do chladničky. Po stuhnutí agarózy sme z podložných 

sklíčok odstránili krycie sklíčka. V tmavej miestnosti (zabránenie fotoaktivácii hypericínu) pri 

zelenom svetle sme si pripravili požadované koncentrácie hypericínu, ktoré sme následne 

napipetovali na podložné sklíčka s ukotvenými lymfocytmi (1 ml) a prikryli parafilmom. Na 

pozitívnu a negatívne kontroly sme napipetovali 1 ml roztoku PBS a taktiež prikryli 

parafilmom. Vzorky sme inkubovali v tmavej miestnosti po dobu jednej hodiny. Potom sme 

vzorky v tmavej komore ošetrili plazmou (okrem pozitívnej a jednej negatívnej kontroly). 

Pozitívnu kontrolu sme zatiaľ ovplyvnili 1 ml roztoku H2O2. Po ovplyvnení nízkoteplotnou 

plazmou sme všetky vzorky obmyli roztokom PBS (cca 5 ml) a vložili do lyzačného roztoku 

na 1  hod  pri  4  °C.  Po  lýze  sme  podložné  sklíčka  vložili  do  elektroforetického  roztoku 

v aparatúre a nechali odvíjať po dobu 15 minút pri teplote 4 °C. Po odvíjaní sme zapojili 

elektroforetickú aparatúru a parametre nastavili na 25 V (300-320 mA) pri 4 °C. Elektroforéza 

trvala 30 minút. Po elektroforéze sme vzorky vložili do kyvety s roztokom PBS a nechali 

pôsobiť 5 minút. Následne sme podložné sklíčka premiestnili do kyvety s chladenou 

destilovanou vodou na 5 minút. Na záver sme podložné sklíčka vybrali na misku s filtračným 

papierom a nechali ich schnúť približne 24 hod. Vzorky sme na druhý deň farbili roztokom 

etídium bromidu (30 µl) a prikryli krycími sklíčkami. Poškodenie DNA sme pozorovali 

pomocou fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS BX 51 (pri zväčšení 400x) a vyhodnotili 
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počítačovým programom Comet visual. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 
 
 

Z výsledkov našich experimentov (Obr. 1) môžeme predpokladať, že pri koncentrácii 

hypericínu (50  ng/ml)  sa  nepreukázal  štatisticky  signifikantný  nárast  poškodenia  DNA 

v porovnaní s negatívnou kontrolou (nk) ani kontrolou ovplyvnenou nízkoteplotnou plazmou 

(nk*). Pri ostatných koncentráciách môžeme pozorovať štatisticky významný nárast 

poškodenia DNA so zvyšovaním koncentrácií hypericínu, ktorý bol pravdepodobne 

aktivovaný   pomocou    nízkoteplotnej    plazmy.    Nízkoteplotná    plazma    v kombinácii 

s hypericínom však spôsobuje vyššie poškodenie ako pri použití samotného hypericínu pri 

všetkých koncentráciách. Naopak, poškodenie DNA lymfocytov je po potenciálnej aktivácii 

hypericínu plazmou takmer pri všetkých použitých koncentráciách nižšie ako po aktivácii 

svetlom [10]. 
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Obr. 1. Grafické znázornenie percentuálneho poškodenia DNA ľudských lymfocytov po 

spolupôsobení hypericínu a nízkoteplotnej plazmy. nk – negatívna kontrola, nk* – kontrola ošetrená len 

nízkoteplotnou plazmou, pk – pozitívna kontrola (vzorky ovplyvnené 30 % H2 O2 ). Signifikantné rozdiely  

v každej vzorke ošetrenej hypericínom vzhľadom k negatívnej kontrole (nk) sme vyhodnotili na základe 

Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; p0,001 ≥٭٭٭. 
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Záver   
Nízkoteplotná plazma obsahuje okrem množstva ďalších zložiek aj fotóny svetla a UV 

 

žiarenie. Práve tieto činitele sú zodpovedné za fotoaktiváciu hypericínu. Domnievame sa, že 

plazma teda môže aktivovať hypericín, čo vedie k poškodeniu DNA v ľudských lymfocytoch. 

V budúcnosti by sa ich spolupôsobenie mohlo využiť pri eliminácii nádorových buniek, čo by 

predstavovalo sľubnú terapiu pri liečbe onkologických ochorení. 
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Abstract 

 
How silicon affects zinc deficiency in wheat (Triticum aestivum L.) plants? 
Zinc (Zn) is an essential micronutrient for plants and humans, involved in protein, enzymes, nucleic acid 

and lipid metabolism. Zinc deficiency is one of the most serious problems in plant and human nutrition. Silicon 
(Si) is the second most abundant element in earth crust, which can protect plants against various biotic and 
abiotic stresses. This work was conducted to find out how Si affects Zn deficiency and transport of this essential 
element. We found out that Si does not increase the uptake of Zn into the plants. Aditionally, the expression of 
ZIP1 trasnporter decreased in roots, but oppositelly increased in shoots when Si was added to Zn-deficient 
treatment. 

 
 
Keywords: silicon; zinc deficiency; ZIP1 transporters 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Nedostatok zinku je celosvetový problém, ktorý najviac postihuje oblasti s vápenitou 

a suchšou pôdou [1]. Podľa výskumu WHO [2] z 20. najdôležitejších rizikových faktorov 

zodpovedných za rozvoj chorôb vo svete sa deficiencia Zn umiestnila na 11. mieste, pričom 

z 10. najzávažnejších faktorov spôsobujúcich ochorenia v rozvojových krajinách sa umiestnila 

na piatom mieste. Nedostatok zinku spôsobuje zdravotné komplikácie ako napríklad oslabenie 

funkcií mozgu, zhoršený fyzický rast a imunitný systém [3]. Taktiež má za následok 

zakrpatenosť, črevné a respiračné ochorenia, neurobehaviorálne zmeny a vyššiu úmrtnosť detí 

počas detstva ako aj tehotenstva [4]. Nedostatok zinku má výrazný vplyv aj na rastliny. 

Typickými symptómami sú chloróza okrajov listov, hrdzavohnedé škvrny na okrajoch a pošve 

listov [5]. Ďalším symptómom môže byť zmenšenie listov až zakrpatenie, ako aj znížený 

počet výhonkov [1, 6]. V rôznych štúdiách sa taktiež opisuje znížená fotosyntéza, stomatálna 

vodivosť, koncentrácia chlorofylov ako aj znížená suchá hmotnosť rastlín [5, 7]. Ďalším 

prejavom deficiencie Zn v rastlinách je zvýšená aktivita niektorých antioxidačných enzýmov, 

ako aj zvýšená expresia ZIP transportérov [7, 8]. Kremík (Si) je druhý najrozšírenejší prvok 
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v zemskej kôre. V prípade rastlín sa považuje za “kvázi-esenciálny“ prvok, ktorý pôsobí na 

rastliny priaznivo.  Jednou  z  funkcií  Si  je  ochrana  rastliny  pred  rozličnými  biotickými 

a abiotickými stresmi [9]. Preto sa efekt Si na rastliny stáva viditeľným aj v stresových 

podmienkach. Ďalšou  funkciou  je  tvorba  fyzikálnej  bariéry,  depozíciou  pod  kutikulou 

a tvorbou kutikulovo-kremičitanovej dvojvrstvy [9]. 

Pozitívny efekt Si sa prejavuje redukciou straty vody pomocou kutikulárnej 

transpirácie, zvyšovaním fotosyntetickej aktivity, chelatáciou toxických kovov, zvýšenou 

aktivitou antioxidačných enzýmov a výrazným zosilnením stonky rastliny [10 - 13]. Cieľom 

našej práce bolo zistiť, či Si dokáže zvýšiť príjem Zn v rastlinách pšenice ako aj zvýšiť 

expresiu ZIP1 génu v rastlinách deficientných na Zn. 
 
 
Materiál a metódy 

Pri tejto práci sme použili ako experimentálny materiál pšenicu letnú, kultivar Sensas 

(Triticum eastivum L. cv. Sensas), ktorý nám poskytla firma Sempol, s.r.o. Semená sme pred 

klíčením dezinfikovali 20 % roztokom Sava (chlórnan sodný; Biochemie, Česká republika) po 

dobu 10 min a následne prepláchli destilovanou vodou. Po prepláchnutí sme nechali semená 

imbibovať v destilovanej vode po dobu 3 hodín. Potom sme poukladali semená na filtračný 

papier a zrolovali do roliek, ktoré sme vložili do kadičiek s destilovanou vodou. Kadičky sme 

umiestnili do termostatu, pričom semená klíčili v tme pri teplote 24 °C po dobu 96 hodín. Po 

vyklíčení sme vybrali približne rovnako vyvinuté klíčence a uložili ich do 8-litrových 

plastových nádob s pripraveným Hoaglandovým roztokom [14] a pH upravili na hodnotu 5,8 

použitím kyseliny chlorovodíkovej (HCl). Pri kultivácii sme použili 4 varianty, a to kontrolný 

(C), kremíkový (Si), bez zinku (Zn0) a bez zinku s kremíkom (Zn0 + Si). V prípade variantov 

bez obsahu zinku sme použili roztok mikroelementov bez obsahu ZnSO4 · 7H2O. Kremík bol 

pridávaný vo forme 1,25 mM SiO2 rozpusteného v NaOH (Sodium Silicate Solution, Sigma). 

Rastliny sme pestovali 4 týždne v rastovej komore pri teplote 25/23 °C deň/noc a 12 

hodinovej fotoperióde. V komore bola relatívna vlhkosť vzduchu 60 % a intenzita osvetlenia 

dosahovala  hodnotu  120  μmol  m-2  s-1.  Po  ukončení  kultivácie  sme  oddelili  nadzemnú 

a podzemnú časť rastlín. Z koreňov sme odstránili zvyšok semena a opláchli ich destilovanou 

vodou. Stanovili sme čerstvú hmotnosť podzemnej a nadzemnej biomasy a následne 

jednotlivé časti rastliny sušili 4 dni pri teplote 70 °C. Po dosiahnutí konštantnej hmotnosti 

sme stanovili suchú hmotnosť rastlín. Na zistenie čerstvej a suchej hmotnosti sme použili 

digitálne analytické laboratórne váhy (Adventurer PRO AV 413C). 
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Na analýzu prvkov (Zn, Si) bolo potrebné homogenizovať sušinu na jemný prášok 

použitím trecích misiek. Koncentráciu Zn a Si sme zisťovali v koreňoch aj listoch 

jednotlivých variantov metódou atómovej hmotnostnej spektrometrie (AAS) na Ústave 

laboratórneho výskumu geomateriálov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. 

Analýzu transportného génu ZIP1 sme zisťovali použitím semi-kvantitatívnej real-time 

PCR. Vzorky RNA sme izolovali z koreňa ako aj nadzemnej časti rastlín použitím kitu 

Spectrum plant total RNA kit (Sigma-Aldrich). Celkovú koncentráciu RNA sme konvertovali 

na cDNA použitím ImProm-II Reverse Transcription System (Promega). Následne sme cDNA 

jednotlivých vzoriek amplifikovali použitím Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix 

(Fermentas) a real-time PCR (ABI Fast 7900 HT; Applied Biosystmes). Ako referenčný gén 

sme použili gén pre aktín. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V našich experimentoch sme pozorovali vplyv Si na deficienciu Zn v rastlinách 

pšenice. Na základe merania čerstvej a suchej hmotnosti nadzemnej biomasy rastlín sme vo 

variante Zn0+Si pozorovali pokles hmotnosti oproti kontrole. V prípade ostatných variantov 

sme v nadzemnej časti rastlín nepozorovali štatisticky preukazný rozdiel v čerstvej a suchej 

hmotnosti v porovnaní s kontrolou (Obr. 1, Obr. 2). Podobné výsledky sme zistili aj pri 

koreňoch, pričom pri  suchej  hmotnosti  koreňa  sme  zaznamenali  pokles  nielen  vo 

variante Zn0+Si ale aj vo variante Si v porovnaní s kontrolou (Obr. 3, Obr. 4). Na rozdiel od 

našich výsledkov sa dokázalo, že Si môže spôsobiť nárast suchej ako aj čerstvej hmotnosti 

nadzemnej biomasy [15]. 
 
 

 
 

Obr. 1. Čerstvá hmotnosť nadzemných častí v jednotlivých variantoch 
Označenie variantov: C - kontrola, Si - kremík, Zn0+Si – bez zinku s kremíkom, Zn0 – bez zinku. 

Výsledky reprezentujú priemery ± SD, hladina preukaznosti P< 0,05. 
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Obr. 2. Suchá hmotnosť nadzemných častí v jednotlivých variantoch. 
Označenie variantov: C - kontrola, Si - kremík, Zn0+Si – bez zinku s kremíkom, Zn0 – bez zinku. 

Výsledky reprezentujú priemery ± SD, hladina preukaznosti P< 0,05. 
 
 

 
 

Obr. 3. Čerstvá hmotnosť koreňov v jednotlivých variantoch. 
Označenie variantov: C - kontrola, Si - kremík, ZnO+Si – bez zinku s kremíkom, Zn0 – bez zinku. 

Výsledky reprezentujú priemery ± SD, hladina preukaznosti P< 0,05. 
 
 

 
 

 
Obr. 4. Suchá hmotnosť koreňov v jednotlivých variantoch. 

Označenie variantov: C - kontrola, Si - kremík, Zn0+Si – bez zinku s kremíkom, Zn0 – bez zinku. 
Výsledky reprezentujú priemery ± SD, hladina preukaznosti P< 0,05. 

 
 

Po analýze koncentrácie Zn v koreňoch ako aj nadzemných častiach rastlín sme zistili 
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pokles Zn vo všetkých variantoch v porovnaní s kontrolou. Koncentrácia Zn vo variante Zn0 

sa oproti kontrole znížila o 37 % v koreni a o 33 % v nadzemnej časti. Výraznejší pokles sme 

zaznamenali vo variante Zn0+Si, kde sa koncentrácia Zn znížila až o 53 % v koreni a o 44 % 

v nadzemnej časti v porovnaní s kontrolou. V prípade Si variantu došlo k poklesu 

koncentrácie Zn o 14 % v koreni a o 32 % v nadzemnej časti v porovnaní s kontrolou. 

Predpokladá sa, že prítomnosť Si v substráte spevňuje bunkovú stenu koreňových buniek, čím 

môže dôjsť k spomalenému transportu Zn do nadzemných častí rastlín [16]. Analýza 

koncentrácie Si preukázala nárast koncentrácie Si vo variantoch kde sme pridali kremík do 

substrátu.  Okrem   toho,   zvýšenú   koncentráciu   Si   sme   zaznamenali   vo   variantoch 

s neprítomnosťou Zn v porovnaní s rovnakými variantmi obsahujúcimi Zn. Predpokladáme, 

že za zvýšenú koncentráciu Si vo variantoch bez Zn môže zvýšená expresia kremíkových 

transportérov, ktorá zabezpečuje aktívny transport tohto prvku do rastliny [10]. Vzhľadom na 

zníženú hmotnosť a koncentráciu Zn vo variantoch Si ako aj Zn0+Si sme analyzovali mieru 

expresie génu ZIP1 pre transport Zn. Predpokladá sa, že ZIP gény predstavujú dôležitú úlohu 

pri adaptácii rastlín na nízku alebo fluktuujúcu prístupnosť Zn v substráte [17]. V koreni, ako 

aj v liste sme nepozorovali zvýšenú expresiu ZIP1 v jednotlivých variantoch v porovnaní 

s kontrolou, iba v koreňoch Si a Zn0+Si variantoch sme zaznamenali štatisticky preukazný 

pokles expresie oproti kontrole ako aj Zn0 variantu (Obr. 5). 
 
 

 
 

Obr. 5. Real-time PCR ZIP1 génu – expresia ZIP1 transportérov v koreni (A) a v liste (B) 
 
 

Dôvodom môže byť zvýšená expresia génov pre Si transportéry vplyvom pridaného Si 

[10]. V listoch sme zaznamenali preukazný nárast expresie ZIP1 v Zn0+Si variante oproti Si. 

Môže to byť spôsobené spomínaným spomaleným transportom Zn do nadzemných častí 

vplyvom zosilnenej endodermy, alebo vytváraním Zn silikátov, ktoré inhibujú xylémový 

transport [18]. 
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Záver   
Z našich  výsledkov  vyplýva,  že Si  pravdepodobne nepomáha zvýšiť príjem Zn v 

 

rastlinách pšenice letnej (Triticum aestivum L.). Kým v prípade koreňa dochádza po pridaní Si 

k poklesu expresie ZIP1, naopak, v prípade listov vo variante Zn0+Si sa expresia tohto génu 

preukazne zvýšila. 
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Abstract 

 
Transcription factor Stb5p in the yeast Kluyveromyces lactis 
Resistance to many cytotoxic drugs in yeast is mediated by the transcription factors that control the 

expression of efflux pumps expelling the drugs out of cells. In S. cerevisiae,,the main transcription factor 
involved in the resistance development is encoded by the ScPDR1 gene. The ScPdr1p forms a heterodimer with 
another transcription factor ScStb5p. Both proteins belong to a group of Zn2 Cys6 transcription factors. ScStb5p 
regulates genes involved in the oxidative stress response by increasing the supply of NADPH through the 
pentose phospate patway. In this work we studied the function of the ScStb5p orthologue in the yeast 
Kluyveromyces lactis. The  KlSTB5 gene  deletion increased the  susceptibility of K. lactis  cells to several 
cytotoxic compounds. We also showed that the KlStb5p functions as a negative regulator of KlPDR5 and 
KlERG6 genes expression, and partially influences also the expression of KlPDR12 and KlPDR16 genes. 

 
 
Keywords: Kluyveromyces lactis; transkripčný faktor Stb5p; rezistencia 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kvasinka Kluyveromyces lactis sa vďaka svojim fyziologickým vlastnostiam, ako je 

napr. krátka generačná doba, schopnosť využívať rôzne substráty pre rast, zdravotná 

nezávadnosť,   dostala   do    popredia    pri    využívaní    v biotechnologickom    priemysle. 

V potravinárskom priemysle sa K. lactis využíva pri výrobe mlieka, jogurtov a syrov. Vďaka 

produkcii chymozínu a β – galaktozidázy, sa využíva pri výrobe bezlaktózových produktov. 

Vo vedeckom výskume sa kvasinka K. lactis využíva ako modelový organizmus pre štúdium 

odpovede eukaryotickej bunky na oxidačný a chemický stres [1, 2]. 

Za jednu z foriem chemického stresu možno považovať aplikáciu terapeutík pri liečbe 

fungálnych infekcií. Bunky patogénnych kvasiniek a húb však disponujú tzv. mechanizmom 

mnohonásobnej rezistencie, ktorý využíva eflux antimikrobiálnych látok z buniek, ako 

dôsledok zvýšenej expresie ABC transportných proteínov Niekoľko ABC transportných 

proteínov, Cdr1p, Pdh1p, Yor1p a Snq2, v bunkách patogénnej Candida glabrata prispieva 

k efluxu xenobiotík. Transkripčný faktor CgPdr1p je hlavným regulátorom génovej expresie 

ABC transportérov C. glabrata a kľúčovým komponentom zodpovedným za rozvoj 

mnohonásobnej rezistencie (MDR– Multi Drug Resistance) voči cytotoxickým zlúčeninám 

[3]. 
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U kvasinky Saccharomyces cerevisiae vytvára hlavný transkripčný regulátor expresie 

efluxných púmp ScPdr1p, heterodimér s ďalším, štruktúrne podobným transkripčným 

faktorom ScStb5p. Zistilo sa, že transkripčný faktor ScStb5p s motívom zinkového prstu 

Zn2Cys6, je zahrnutý do regulácie odpovede buniek na oxidačný stres zvýšenou produkciou 

NADPH pentózo-fosfátovou dráhou. Deléciou génu STB5 sa preukázala zvýšená citlivosť 

buniek S. cerevisiae ako aj C. glabrata voči zlúčeninám so zvýšeným nárokom na NADPH, 

ako je napr. peroxid vodíka a diamid [4, 5]. 

Cieľom predkladanej práce je charakterizácia úlohy transkripčného regulátora Stb5p 
 

kvasinky K. lactis. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité mikroorganizmy: 
 

K. lactis ku80 (MATα ku80::loxP), delečný mutant Klku80∆stb5 (MATα ku80::loxP 

stb5::kanMX), Klku80∆stb5/ STB5 , Klku80∆stb5/ PDR1 

Pri príprave transformantov sa na namnoženie rekombinantných plazmidov použil 
 

kmeň Escherichia coli XL1 – Blue. 

Použité vektory: 

pRS306K (URA3, lacZ, ori, KARS AmpR) 
 

Použité kultivačné médiá: 
 

Kultivácia E. coli XL1 – Blue sa uskutočnila v LB médiu, bakteriálne transformanty 

s rekombinantnou DNA sa selektovali na LB médiu s ampicilínom a fenotypová analýza 

kmeňov kvasiniek sa uskutočnila na YPD médiách s pridaním rôznych antimikrobiálnych 

látok. 

Primery pre Real – time PCR: 
 

gén ACT1: Fw 5´- ACA CCT AAC CTA CCC AAA C - 3´; Rev 5´- TCA ATA ACT 

AAA GCA GCG AC- 3´; gén STB5: Fw 5´- AAA CTT CTG TCC CGT GAT GC - 3´; Rev 

5´- CGG TTC AAA CCA AAT CCA ATG C - 3´; gén PDR5: Fw 5´- AGG TAC GAG GGT 

GTG AAT - 3´; Rev 5´- CAT ATT CCT GAT CCA CGC AG- 3´; gén PDR12: Fw 5´- TTG 

TTC TGC TAC TGG GTT - 3´; Rev 5´- CGT GTC TGT CCT TTG GTT - 3´; gén PDR16: 

Fw 5´- CTG ACT GGG AAG GAA GTT - 3´; Rev 5´- ACT TGT CTA TGG GAG GTT G- 

3´; gén ERG6: Fw 5´- CCA TTC TTC ATC AAC CCA TTG - 3´; Rev 5´- TCT ACG TTC 

AGC ATC AGC - 3´. 
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Transformácia: 
 

Na transformáciu E. coli XL1 – Blue plazmidom pRS306K/STB5, ako aj na prípravu 

transformantov kvasiniek Kl∆stb5/KlSTB5 bola použitá transformácia elektroporáciou. 

Izolácia RNA kyslým fenolom, prepis RNA do cDNA: 

RNA bola z buniek K. lactis štandardného kmeňa a Klstb5∆ vyizolovaná kyslým 

fenolom. Kontaminujúca DNA sa degradovala pomocou DNázy. Intaktnosť RNA sa overila 

elektroforézou v 0,7% agarózovom géli a odstránenie DNA sa overilo PCR reakciou. Takto 

ošetrená a overená RNA sa následne prepísala do cDNA pomocou reverznej transkriptázy. 

Prepis RNA do cDNA sa potvrdil PCR reakciou. 

qRT-PCR: 
 

Bola použitá na zistenie relatívneho množstva mRNA exprimovaných génov KlSTB5, 

KlPDR5, KlPDR12, KlPDR16 a KlERG6 u štandardného kmeňa K. lactis a izogénneho 

delečného mutanta Klstb5Δ. Získané hodnoty boli normalizované s ohľadom na expresiu génu 

KlACT1. 

Kvapkové testy: 
 

Nočná kultúra kvasiniek sa nariedila v sterilnej destilovanej vode na výslednú 

koncentráciu 107 bb/ml. Takto pripravená suspenzia sa v objeme 5 µl kvapkala na tuhé YPD 
média s pridanými antimikrobiálnymi látkami. Fenotyp kvasiniek sa hodnotil po 4 dňoch 
inkubácie pri 30 °C. 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Štandardný kmeň K. lactis, delečný mutant Kl∆stb5 a transformanty Kl∆stb5/STB5 a 

Kl∆stb5/PDR1 sme použili na fenotypovú analýzu. Analýzou jednotlivých kmeňov na YPD 

médiách s obsahom rôznych antifungálnych zlúčenín resp. solí alkalických kovov, sme zistili, 

že delečný mutant Kl∆stb5 má zvýšenú citlivosť voči vybraným soliam, antifungálnym 

azolom, polyénom, mutagénom a oxidačným činidlám. U transformanta Kl∆stb5/STB5 sme 

potvrdili schopnosť komplementovať vyradený gén – fenotypovo vykazovali bunky 

transformanta voči použitým antimikrobiálnym látkam zvýšenú alebo rovnakú odolnosť ako 

štandardný kmeň (Obr. 1). U delečného mutanta Kl∆stb5 transformovaného génom KlPDR1 

sme pozorovali čiastočnú schopnosť génu KlPDR1 komplementovať neprítomnosť génu 

KlSTB5, nakoľko bunky transformanta Kl∆stb5/PDR1 rástli v prítomnosti testovaných 

antimikrobiálnych látok takmer rovnako ako štandardný kmeň, resp. transformant Kl∆stb5/ 

STB5 (Obr. 1). 
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Obr.1. Fenotypová analýza: wt: štandardný kmeň , delečný mutant Kl∆stb5, transformani Kl∆stb5/STB5 resp. 
Kl∆stb5/PDR1. Rast na YPD médiách sa hodnotil po 4 dňoch kultivácie pri 30 °C. 

 
 

Za účelom zistiť, či za pozorovaný fenotyp citlivosti delečného mutanta Klstb5∆ 

zodpovedá zmena v expresii efluxných púmp (KlPDR5, KlPDR12), resp. génov zahrnutých 

v metabolizme lipidov (KlPDR16, KlERG6), sme metódou qRT-PCR stanovili expresiu 

uvedených génov. 

Po optimalizácii podmienok qRT- PCR sme pristúpili k analýze expresie génov 

potencionálne kontrolovaných transkripčným faktorom KlStb5p K. lactis: STB5, PDR5, 

PDR12, PDR16 a ERG6. 

Ako plynie z Obr. 2, k expresii génu STB5 v dôsledku délecie u Kl∆stb5 nedochádza, 

čo považujeme za dôkaz úspešnej prípravy delečného mutanta. Gén KlPDR5 kóduje hlavnú 

efluxnú pumpu kvasiniek K. lactis (ABC transportný proteín cytoplazmatickej membrány), 

homológ génu ScPDR5, ktorý je pod kontrolou transkripčného faktora ScPdr1p. Obr. 2 

dokumentuje, že hladina expresie génu KlPDR5 a KlERG6 je u delečného mutanta Kl∆stb5 

zvýšená oproti štandardnému kmeňu. Na základe toho možno predpokladať, že KlStb5p je 

negatívnym regulátorom expresie génu PDR5 resp. ERG6 v bunkách kvasiniek K. lactis. 
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Obr. 2. Expresia génov v štandardnom kmeni K.lactis a Kl∆stb5. 
Expresia normalizovaná s ohľadom na expresiu génu KlACT1 

 
 

Pri génoch KlPDR12 a KlPDR16, ako vyplýva z Obr. 2 možno predpokladať, že na 

ich regulácii  sa  transkripčný  faktor  KlStb5p  podieľa  čiastočne  –  expresia  génov  je 

u delečného mutanta znížená. Zároveň však vidno, že na expresii génov KlPDR12 a KlPDR16 

sa okrem KlStb5p podieľa aj ďalší transkripčný faktor (nedošlo k úplnej eliminácii expresie). 
 

Záver   
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že delécia génu KlSTB5 vedie u kvasinky 

 

K. lactis k zvýšenej citlivosti voči vybraným cytotoxickým látkam. Prítomnosť génu 

KlSTB5 na plazmide úplne komplementuje fenotyp citlivosti delečného mutanta, 

prítomnosť génu KlPDR1 viedla k čiastočnému obnoveniu štandardného fenotypu. Na 

základe získaných výsledkov qRT-PCR môžeme predpokladať, že transkripčný faktor 

KlStb5p je negatívnym regulátorom expresie génov KlPDR5 a KlERG6 v bunkách K. 

lactis a čiastočne sa podieľa na regulácii expresie génov KlPDR12 a KlPDR16. 
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Abstract 

 
Impact of persistent infection Lymphocytic choriomeningitis virus to the level of expression and 

localization of carbonic anhydrase IX in tumor cells of kidney 
Renal cell carcinoma (RCC) is cancer diseases with high resistance to radio- and chemotherapy. We 

have, for the first time, found that infection of RCC by lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV) strain MX 
causes downregulation of hypoxic marker CA IX protein level. LCMV is causing persistent infections in humans. 
Virus is transmitted by rodents and its prevalence in some countries is around 30%. Low overall expression of 
CA IX provides less target for the therapeutic antibody. These results can be useful in immunotherapeutic 
strategy, when administrating anti-CA IX therapy. 

 
 
Keywords: ccRCC; VHL; CA IX; hypoxia ; LCMV; cancer therapy 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Svetlobunkový karcinóm obličiek (ccRCC) predstavuje asi 3% zo všetkých 

nádorových ochorení. Každoročne pribúda okolo 270 000 nových pacientov s touto 

diagnózou, pričom úmrtnosť je vysoká, viac ako 50%. Hlavným problémom ccRCC je jeho 

rezistencia na bežne dostupnú liečbu, rádioterapiu a chemoterapiu [1, 2]. 

Príčinou vzniku väčšiny sporadických ccRCC je mutácia v tumor supresorovom géne 

Von Hippel Lindau (VHL) [3], čo má za následok stabilizáciu a aktivácia hypoxiou 

indukovateľného transkripčného faktora HIF-1. HIF-1 indukuje transkripciu mnohých hypoxia 

regulovaných génov, medzi ktoré patrí aj gén pre karbonickú anhydrázu IX (CA9) [4]. 

Transmebránovo lokalizovaný proteín CA IX je jeden z kľúčových regulátorov 

nádorovej angiogenézy, migrácie buniek a kontroly pH v nádorových bunkách, čím podporuje 

ich rast a prežitie za hypoxických podmienok [5, 6]. Paradoxne, expresia CA IX je u ccRCC 

pacientov pozitívom [7]. V súčastnosti sa v klinických štúdiách využíva CA IX ako jeden z 

hlavých terapeutických cieľov na liečbu ccRCC pomocou monoklonovej interanlizujúcej 

protilátky (mAb) G250 [8]. 

Chimerická protilátka G250 je vyrábaná firmou Wilex pod obchodnýcm názvom 

Rencarex. V III. fáze klinických pokusov imunoterapie s mAb G250 bolo preukázané až o 22 
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mesiacov dlhšie prežívanie ccRCC pacientov s vysokou expresiou CA IX oproti kontrolnej 

skupine. Pri našich experimentoch využívame mAb VII/ 20, ktorá sa vyznačuje vlastnosťami 

podobnými mAb G250 [9-11, 18]. 

Vírus lymfocytárnej choriomeningitídy (LCMV) patrí medzi arenavírusy vyskytujúce 

sa po celkom svete [12]. Prirodzeným rezervoárom LCMV je myš domová (Mus musculus) no 

infikované môžu byť aj ďalsie divoko žijúce alebo domáce zvieratá a laboratórne hlodavce 

(potkan, myš, škrečok). Človek sa môže nainfikovať po vdychnutí, požití, alebo priamym 

kontaktom s vírusom v moči, stolici a slinách infikovaných zvierat. LCMV je zdrojom 

podceňovaných a dodnes nepreštudovaných perzistetných infekcií, počas ktorých je vírus v 

bunke schopný pretrvávať bez toho, aby ju nadmerne poškodil. Reaktivácia LCMV z jeho 

perzistentnej formy môže nastať v hypoxických podmienkach alebo v nádore, čo môže viesť 

až k smrti infikovaného jedinca [13, 14]. 

Na oddelení molekulárnej medicíny virologického ústavu SAV bola skúmaná 

prítomnosť nukleoproteínu (NP) vírusu LCM u pacientov s nádormi obličiek. Bolo 

preskúmaných 63 ľudských sér, pričom prítomnosť anti-NP protilátok bola peukázaná v 22 

prípadoch (34%). Následne bolo preskúmaných 80 tkanív od pacientov s nádormi obličiek, 

pričom bola k dispozícií aj časť zdravého tkaniva. Na prítomnosť vírusového NP bolo 

pozitívnych celkovo 31 tkanív (38,75%), z toho 6 tkanív predstavovalo časť zdravej obličky a 

až 25 pozitívnych tkanív zodpovedalo nádoru [15]. 

Napriek tomu, že imunoterapia s mAb G250 sa ukazuje ako sľubná, časť pacientov v 

štúdii na túto liečbu nodpovedá. Preto vznikla myšlienka, či práve prítomnosť vírusu v nádore 

môže negatívne ovplyvniť úspešnosť liečby u ccRCC pacientov. Rozhodli sme sa sledovať 

hladinu expresie a lokalizáciu CA IX v bunkách izolovaných z renálneho karcinómu (RCC4), 

ktoré sme perzistetne nainfikovali LCM vírusom (RCC4/ MX). Sledovali sme aj schopnosť 

internalizácie mAb VII/ 20 v RCC4/ MX v porovnaní s kontrolnými (neinfikovanými) RCC4 

bunkami. 
 
 
Materiál a metódy 

 

RCC4- nádorová bunková línia izolovaná z renálneho karcinómu s mútáciou vo VHL géne. 
Použité protilátky- M75 myšia monoklonálna protilátka v médiu, špecifická pre karbonickú 
anhydrázu IX [16, 17]; VII/ 20 myšia monoklonálna protilátka voči  CA doméne karbonickej 
anhydrázy IX [10, 11]; Polyclonal Goat anti Mouse- riedenie 1:5000 (DAKO); Kozia anti 
ľudská IgG konjugovaná s Alexa Flour 488 (Invitrogen) 
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Infekcia buniek pomocou bezbunkového extraktu (BBE) 
 

Bunkovú líniu RCC4 sme infikovali pomocou BBE. BBE je vlastne suspenzia buniek, 
ktorá je opracovaná hypotonickým roztokom, sonikovaná, zamrazená a následne rozmrazená. 
V takto pripravenej suspenzii buniek sa už nenachádzajú žiadne živé bunky, ktoré by mohli 
prerastať do kultúry. Po pridaní na bunky dochádza k prenosu materiálu napr. endocytózou, 
pinocytózou alebo internalizáciou. 

Western blot analýza 
 

Koncentráciu RIPA bunkových lyzátov sme zmerali pomocou BCA kitu a následne 
sme proteíny separovali podľa molekulovej hmotnosti na SDS-PAGE. Proteíny sme 
preblotovali na nitrocelulózovú membránu a nešpecifické väzby sme vychytávali inkubáciou 
v 5% mlieku. Membránu sme následne vizualizovali hodinovou inkubáciou v primárnej 
monoklonálnej protilátke a sekundárnej protilátke značenej chrenovou peroxidázou. 

Elisa test 
 

K živým infikovaným a neinfikovaným RCC4 bunkám konfluentne založeným na 6 
jamkovej platničke sme pridali primárnu monoklonálnu protilátku, následne sme bunky 
zafixovali ľadovým  metanolom  (inkubácia  5  minút  v mrazničke),  premyli  PBS  pH=7,2 
a pridali na jednu hodinu sekundárnu protilátku. Hladiny CA IX boli merané 
spektrofotometricky pri OD=492. 

Internalizácia 
 

K živým infikovaným a neinfikovaným RCC4 bunkám založeným v počte 1 milión 
v 5ml ependorfovej skúmavke sme pridali internalizujúcu primárnu protilátku VII/  20. 
Bunky sme inkubovali najskôr 30 minút pri 4°C a následne sme protitátku nechali 
internalizovať 3 hodiny pri 37°C. Následne sme pridali sekundárnu protilátku Alexa Flour 
a merali intenzitu internalizácie na FACS. 

 
 
Výsledky a diskusia 

 
 
 
 

CA IX 
 

Act 
 

RCC4 
NO 

 
RCC4 

HY 

 
RCC4 
/MX 
NO 

 
RCC4 
/MX 
HY 

 

Obr. 1. Perzistetná infekcia LCMV/ MX znižuje hladinu expresie CA IX v RCC4 bunkách  
Western blot analýza hladiny expresie CA IX v infikovaných (RCC4/ MX) a neinfikovaných (RCC4) bunkách, 
kultivovaných 24 hodín v normoxických (NO) a hypoxických (HY) podmienkach (2% 02 , 5% CO2 ). Aktín (Act) 
použitý ako kontrola ládovania vzoriek. LCMV/ MX znižuje hladinu expresie CA IX v NO aj HYpodmienkach. 
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Obr. 2. Perzistentná infekcia LCMV/ MX mení lokalizáciu CA IX v rámci RCC4 nádorovej bunky 
Elisa test na detekciu množstva membránovej (povrchovej) CA IX v infikovaných (RCC4/ MX) 

a neinfikovaných (RCC4) bunkách, kultivovaných 24 hodín v normoxických (NO) a hypoxických (HY) 
podmienkach (2% 02 , 5% CO2 ). LCMV/ MX znižuje množstvo membránovej (povrchovej) CA IX v NO aj HY 

podmienkach. p (preukáznosť)= *p≤ 0,05, **p≤ 0,01, ***p≤ 0,001. 
 
 

 
 

Obr. 3. Perzistetná infekcia LCMV/ MX mení schopnosť protilátky VII/ 20 internalizovať v RCC4 
bunkách 

FACS na sledovanie schopnosti protilátky M20 internalizovať v infikovaných (RCC4/ MX) a neinfikovaných 
(RCC4) bunkách v normoxických (NO) a hypoxických (HY) podmienkach podmienkach (2% 02 , 5% CO2 ) 

Infekcia LCMV/ MX zvyšuje schopnosť protilátky VII/ 20 internalizovať do vnútra bunky v NO aj HY 
podmienkach. p (preukáznosť)= *p≤ 0,05, **p≤ 0,01, ***p≤ 0,001. 

 
 

Dokázali sme, že perzistentná infekcia LCMV/ MX v RCC4 bunkách down-reguluje 

hladinu expresie CA IX v normoxických aj hypoxických podmienkach (Obr. 1.). 

LCMV/ MX znižuje množstvo membránovej (povrchovej) CA IX v RCC4 bunkách v 

normoxických aj hypoxických podmienkach a teda má vplyv aj na lokalizáciu CA IX v rámci 

bunky (Obr. 2.). 

Perzistetná infekcia LCMV/ MX zvyšuje účinnosť internalizácie protilátky VII/ 20 v 

hypoxických podmienkach (Obr. 3.). Napriek tomu, že internalizácia sa po infekcii v hypoxii 

javila ako úspešnejšia, treba upozorniť na fakt, že na povrchu bunky sa nachádza výrazne 

menej terapeutického cieľa (CA IX) pre protilátku. V konečnom dôsledku by bolo množstvo 
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internalizovanej  protilátky  rovnaké,  alebo  dokonca  menšie  ako  v  neinfikovaných  RCC4 

bunkách. 

Treba však zdôrazniť, že doposiaľ všetky experimenty boli robené iba v in vitro 

podmienkach. To, či má LCMV/ MX skutočne negatívny dopad na imunoterapiu ccRCC 

pacientov treba overiť mnohými in vivo pokusmi. 

Vzhľadom na doterajšie experimenty však môžeme konštatovať, že LCMV/ MX by 

mohol mať negatívny dopad na úspešnosť imunoterapie ccRCC pacientov. 
 

Záver   
Táto  práca  predstavuje  dobrý podklad  pre  ďalšie  pokusy v podmienkach  in  vivo. 

 

Experimentálne   sme  preukázali,  že perzistnetná infekcia spôsobená vírusom LCM/ MX 

v RCC4 bunkách down-reguluje hladinu expresie CA IX a mení aj jeho lokalizáciu v rámci 

bunky, čo by mohlo byť príčinou neúspešnej imunoterapie u ccRCC pacientov. 
 
 
Poďakovanie 

 

Za spoluprácu ďakujem všetkým vyššie menovaným autorom a za finančnú podporu 

ďakujeme: BioMed Park Bratislava, SF EU-UVP, ITMS 26240220087, 2013-2014, APVV- 

14-0120. 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Breza J., Marenčák J., Minčík I. (2008) Nádory obličiek. Poľana, Bratislava, p. 13 

[2] Kaušitz J., Čestmír A. (2003) Onkológia. VEDA, Bratislava, p- 20 

[3] Nickerson M. L., Jaeger E., Shi Y., et.al. (2008) Clin Cancer Res. 14, p. 4726 

[4] Maxwell P. H., Wiesener M. S., Chang G. W., et al. (1999) Nature. 399, p. 271 

[5] Pastoreková S., Závada J. (2004) Cancer Therapy. 2, p. 245 

[6] Pastoreková S., Parkkila S., Závada J., et al. (2006) Adv Clin Chem. 42, p. 167 

[7] Takacova M., Bartošová M., Zaťovičová M., et al. (2011) Klin.urol. 7, p. 28 

[8] Oosterwijk-Wakka Boerman, O. C., Peter O. C., Mulders F.A., et al. (2013) Int. J. Mol. 
 

Sci. 14, p. 11402 
 

[9] Ahlskog J. K., Schliemann C., Marlind J., et al. (2009) Br J Cancer. 101, p. 645 
 

[10]  Zaťovičová M., Jelenská L., Huliková A., et al. (2010) Current Pharmaceutical Design. 
 

6, p. 3255 
 

[11]  Zaťovičová M., Tarabková K., Švastová E., et al. (2003) J Immunol Methods. 282, p. 

696 



117 
 

[12]  Armstrong C., Lillie R. D. (1934) Publ Health Rep. 49, p. 1019 
 

[13]  Barton L. L., Hyndman J. (2000) Pediatrics. 105, p. 3 
 

[14]  Tomašková J., Ovečková I., Labudová M., et al. (2011) J Virol. 85, p. 13069 
 

[15]  Lapošová, K. (2013) Molekulárne mechanizmy šírenia vírusu lymfocytárnej 
 

choriomeningitídy. Dizertačná práca. Univerzita Komenského v Bratislave. 

[16]  Reiserová L., Kaluzová M., Kaluz  Š., et al. (1999) Virology. 57, p. 73 

[17]  Pastoreková S., Závadová Z., Košťál M., et al. (1992) Virology. 187, p. 620 

[18]  Belldegrun A. S., Chamie K., Kloepfer P., al. (2013) J Clin Oncol. 31, p. 4507 

697 



Porovnanie populácií potápnikov Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) 
a Agabus guttatus Paykull, 1798 v plesách Tatier s využitím 

mikrosatelitových markerov 
 

Darina Šípošová, Fedor Čiampor Jr., Zuzana Čiamporová-Zaťovičová 
 

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Zoologické laboratórium, Oddelenie 
geobotaniky, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, Slovensko; darina.siposova@savba.sk 

 
 
 
Abstract 

 
Comparison of populations of two diving beetles Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) and Agabus 

guttatus, Paykull, 1798, in the Tatra lakes using microsatellite markers 
In this paper, we provide first comparison of population genetic structure of two diving beetles, Agabus 

bipustulatus (Linnaeus, 1767) and Agabus guttatus Paykull, 1798, from the Tatra Mts alpine lakes. Eleven 
polymorphic microsatellites for A. bipustulatus and eight polymorphic microsatellites for A. guttatus were used 
to analyze genetic structure of their lake populations. Bayesian cluster analysis revealed the same number of 
clusters in both species, although the structure was significantly different. In most cases, the presented results 
show that the main influence on the population genetic structure of A. guttatus represent the river basin, while 
population genetic structure of A. bipustulatus is influenced more by its morphological predisposition to fly. In 
this introductory study, only limited number of populations were analysed, but we suppose, that similar pattern 
could also appear with a growing number of studied sites in the Tatra Mountains. 

 
Keywords: lake; microsattelites, population structure; water beetles 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Druhy obývajúce rovnaké geografické územie môžu častokrát vykazovať značne 

odlišnú genetickú štruktúru populácií naprieč krajinou [napr. 1, 2, 3]. Vznik genetických 

rozdielov medzi druhmi, ktoré v súčasnosti obývajú takmer identické zemepisné oblasti, 

závisí hlavne od biologických vlastností, ako disperzné schopnosti, habitatové preferencie, 

životná história druhu a iné. Predpokladá sa, že obzvlášť disperzné schopnosti a habitatové 

preferencie silne vplývajú na tok génov a genetický drift [3, 4]. Disperzia medzi populáciami 

môže byť obmedzená pri druhoch so striktnými habitatovými preferenciami, hlavne keď ide 

o fragmentovaný habitat (ako napr. vysokohorské jazerá). Existujú však druhy, ktoré dokážu 

tieto obmedzenia prekonávať lepšie, hlavne vďaka lepšej schopnosti šírenia [3, 5]. Aj preto 

sme si vybrali dva blízko príbuzné druhy z čeľade Dytiscidae, ktoré v rámci makrozoobentosu 

tatranských plies patria medzi rozšírenejšie druhy a majú rozdielne habitatové preferencie 

a morfologické predispozície súvisiace s disperziou. 

Druh A. bipustulatus je limno-reofil, pričom vysokohorská forma je skôr limnofilná. 

Naproti tomu A. guttatus, hoci žije v plesách, je prevažne reofilný druh [6]. Na ich dnešnom 

rozšírení môžu mať značný podiel aj ich lietacie schopnosti. Druh A. bipustulatus je zdatný 

letec s dobre vyvinutým lietacím svalstvom, zatiaľ čo pri druhu A. guttatus boli zistené časté 
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abnormality lietacích svalov, ktoré môžu spôsobovať obmedzenia v lietaní až nelietavosť [7]. 

Na odhadnutie genetickej diferenciácie medzi populáciami dvoch druhov sme použili vysoko 

polymorfné markery – mikrosatelity, pomocou ktorých je možné pozorovať stav, prípadne 

vývoj vnútrodruhovej diverzity DNA v rámci kratšieho časového intervalu (napr. postglaciál). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použitý materiál (117 jedincov druhu A. guttatus z 8 plies a 124 jedincov druhu A. 

bipustulatus z 6 plies ) bol zbieraný pomocou hydrobiologickej sieťky s veľkosťou oka 300- 

500 μm, kopacou metódou [8]. Získané vzorky boli priamo v teréne dekantované, premyté a 

fixované čistým liehom. Následne, po vytriedení v laboratóriu, boli prefixované a uskladnené 

v mraziacom  boxe  pri -20  °C.  Na  determináciu  jedincov  bol  použitý určovací  kľúč  [9] 

a genetická vzdialenosť jedincov (Kimura 2-parameter) [10] s použitím mitochondriálneho 

fragmentu - cytochróm oxidáza c podjednotka I (COI). 

DNA bola izolovaná z hrudnej svaloviny potápnikov s použitím extrakčného kitu 

[ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System, Promega] podľa protokolu výrobcu. Na 

vybrané populácie plies boli použité de novo vyvinuté polymorfné mikrosatelity. 

Amplifikácia (PCR) fragmentov prebehla pri nasledovných podmienkach: 5’94 °C–35 x(30s 

94 °C–30s54-65°C–45s 72°C)– 10’72°C. Výsledok PCR bol vizualizovaný na vertikálnom 

6,5% KB Plus polyakrylamidovom géli v prístroji LI-COR 4300 DNA Analysis System (LI- 

COR   Biosciences).   Dĺžky   alel   boli   zistené   pomocou   softvéru   SAGATM    Automated 
 

Microsatellite Analysis Software (LI-COR Biosciences). Na detekciu nulových alel bol 

použitý program MicroChecker [11] a Genepop [12]. Na analýzu Hardy-Weinberg 

Equilibrium (HWE) a väzby mikrosatelitov (Linkage disequilibrium) bol použitý program 

Arlequin 3.5 [13]. Bayesovská klastrová analýza prebehla v programe STRUCTURE 3.2.4 

[14] za nasledovných podmienok: K (predpokladaný počet klastrov) = 2-20, burn-in perióda = 

50.000  generácii,  MCMC  =  500.000  replikácii.  Hodnota  ΔK  bola  vypočítaná  pomocou 
 

programu StructureHarvester [15]. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na získanie informácií o nedávnych demografických procesoch v tatranských jazerách 

boli vyselektované polymorfné markery, pri ktorých bola overená vzájomná väzba 

jednotlivých lokusov (Linkage disequilibrium) a tiež bola otestovaná prítomnosť nulových 

alel. Hoci žiadny z lokusov nevykazoval signifikantnú väzbu s inými lokusmi, v niektorých 

lokusoch  bol  zvýšený  výskyt  nulových  alel  naprieč  populáciami,  a preto  boli  z analýzy 
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vylúčené. Z celkového počtu bolo na analýzu vybraných 11 polymorfných MSAT druhu A. 

bipustulatus a 8 polymorfných MSAT druhu A. guttatus. Aj keď oba druhy majú rozdielne 

morfologické predispozície a primárne sa vyskytujú v iných typoch stanovíšť, výsledný počet 

klastrov bol u oboch druhov rovnaký (ΔK = 5; Obr. 1). 
 
 

 
 

 
 
 

Obr. 1. Výsledok Bayesovskej klastrovej analýzy druhu Agabus bipustulatus (KAB ) a Agabus guttatus 
(KAG), kde K= 2 je rozdelenie populácii do dvoch klastrov a K = 5 (=Detla K) vyjadruje najpravdepodobnejší 

počet klastrov vyskytujúci sa v populáciách plies vypočítaný v programe StructureHarvester. 
 
 

Rozdiel bol však zaznamenaný v rozdelení klastrov, kedy populácie jazier v rôznych 

dolinách boli dobre oddelené a stabilnejšie u druhu A. bipustulatus, zatiaľ čo populácie plies u 

700 



A. guttatus, patriace hlavne do povodia Váhu, boli geneticky premiešané. Z výslednej 

štruktúry sa dá predpokladať, že druh A. bipustulatus mohol osídliť Tatry skôr a stihol v rámci 

jazier vytvoriť stabilné dobre oddelené populácie, zatiaľ čo populácie A. guttatus sú na území 

Tatier mladšie a menej stabilnejšie. 

Cez Tatry prechádza hlavné európske rozvodie oddeľujúce úmorie Čierneho a 

Baltského mora, čo môže znamenať osídľovanie Tatier vodnou faunou z rôznych genetických 

zdrojov. Preto nás zaujímala podobnosť plies, na ktorú môže vplývať nielen geomorfológia – 

predovšetkým hlavný  tatranský  hrebeň,  ale  aj  príslušnosť  k  povodiu  riek  Orava+Váh 

a Dunajec+Poprad). Populácie jazier boli rozdelené do dvoch klastrov (K= 2) (Obr. 1), kde v 

prípade druhu A. guttatus sa plesá rozdelili podľa najbližšieho povodia. Populácie v plesách 

nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Poprad (Hincovo oko I. a Malé Biele pleso V.) tvorili 

jednu skupinu s dominantným klastrom (Obr. 1 červený klaster) a populácie plies 

nachádzajúcich sa v blízkosti rieky Váh tvorili druhú dominantnú skupinu (Obr. 1 zelený 

klaster). Jedinou výnimkou je Malé Žabie Javorové pleso v Javorovej doline severne od 

hlavného tatranského hrebeňa, ktoré hoci patrí do povodia Dunajca, je podobnejšie plesám 

patriacim do povodia Váhu (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Populácie jazier druhu Agabus guttatus rozdelené do dvoch klastrov. 
1 - Hincovo oko I, 2 - Sedielkové pliesko III, 3 - Malé Krivánske pliesko, 4 - Zelené Krivánske pleso, 

5 - Vyšné Jamnícke pleso, 6 - Malé Žabie Javorové pleso, 7 - Malé Biele pleso V, 
8 - Vyšné Temnosmrečinské pleso. 
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Je preto dobré do budúcna zvážiť existenciu aj iných ciest okrem riečnej siete alebo možnosť 

že ide o pozostatok genetickej informácie po spoločnom predkovi, a tiež je možné, že aj tento 

druh dokáže prekonávať tatranský hrebeň (napr. migrácie s vtáctvom medzi jazerami). 

Podobnosť populácií plies v prípade druhu A. bipustulatus vykazuje odlišný trend, pri ktorom 

podobnosť lokalít skôr súvisí so vzdušnou vzdialenosťou ako s riečnou sieťou. Populácie 

Vyšného Temnosmrečinského (povodie Váhu) a Malého Hincovho pleso (povodie Popradu) 

zjavne komunikujú s plesami Bielovodskej doliny (Ťažké a Zelené Kačacie pleso – povodie 

Dunajca), hoci sa medzi nimi tiahne hlavný tatranský hrebeň (Obr. 3). 
 
 

 
 

Obr. 3. Populácie jazier druhu Agabus bipustulatus rozdelené do dvoch klastrov. 
1 - Ťažké pleso, 2 – Zelené Kačacie pleso, 3 - Malé Hincovo pleso, 4 - Kolové pleso, 

5 - Vyšné Temnosmrečinské pleso, 6 - Nižné Sesterské pleso 
 
 

Záver   
Existuje  množstvo  vývojových  procesov,  ktoré  sú  zodpovedné  za  zmeny  bioty 

 

a následne rozvoj rôznych biogeografických vzorov. Z hľadiska ochrany bioty je veľmi 

dôležité tieto procesy spoznávať, a tiež naučiť sa predvídať ich vplyv. V posledných rokoch 

sa jedným z nástrojov k pochopeniu rôznych životných stratégií a komplikovaných štruktúr 

populácií v rôznych časových obdobiach stala populačná genetika. Výskum vnútrodruhovej 

genetickej variability poskytuje cenné informácie o postglaciálnych expanziách, rozmiestení 

refúgií počas ľadových a medziľadových dôb, ale tiež pomáha pri odhaľovaní centier 

genetickej diverzity a migračných trendov. Náš výskum, aj keď ešte nie je ukončený, celkom 

zjavne potvrdil odlišnú genetickú štruktúru populácií príbuzných druhov obývajúcich rovnaké 

ekosystémy. Výsledky naznačujú rôzne trendy vo vývoji populácií a teda aj odlišné stratégie 
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šírenia študovaných druhov. Takéto zistenia nám následne umožnia lepšie cielenú ochranu, 

ktorá zohľadňuje nároky jednotlivých druhov vo vzťahu k ich schopnostiam distribúcie a to 

nie len v danom mieste výskytu, ale v širšej perspektíve. 
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Abstract 

Effect of auxin on the deposition of suberin and lignin in maize roots (Zea mays L.) 
Suberin and lignin are phenolic biopolymers deposited in root cell walls. Their accumulation is affected 

by many enzymes and plant regulators. The aim of our work was to determine the effect of auxin (indolyl-3- 
butyric acid – IBA) on the deposition of suberin and lignin in root tissues. Zea mays L. plants were cultured in 
the presence of IBA in concentrations 10-7, 10-8 and 10-11 M. The growth inhibiting concentration of IBA (10-7

 

M) induced an earlier metaxylem maturation and deposition of suberin and lignin compared with the 
physiological (10-8 M) and stimulating (10-11 M) concentrations. These findings might be useful in the future 
research focused on higher production and vitality of agricultural plants and/or plants with remediation potential. 

 
 
Keywords: indolyl-3-butyric acid (IBA); Zea mays L; lignin; suberin; roots 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Koreň rastliny predstavuje prvé miesto príjmu, transportu a hospodárenia s vodou a 

s minerálnymi látkami v rastline [1, 2]. Jeho štruktúra, na anatomickej aj  morfologickej 

úrovni, sa mení v závislosti od rastlinného druhu, ontogenézy rastliny, ako aj od 

fyziologických a environmentálnych podmienok. So zmenami štruktúry koreňa často súvisia 

aj zmeny chemického zloženia bunkových stien buniek tvoriacich koreň [3]. 

Bunkové steny rastlín slúžia ako prvé obranné línie pred vstupom patogénu či 

toxických látok do rastliny. Modifikáciou a akumuláciou polymérov, ako sú lignín a suberín, 

dokáže rastlina ovplyvniť príjem škodlivých látok a ich transport do nadzemnej časti [4]. 

Ukladaním týchto hydrofóbnych látok v endoderme koreňov sa vytvárajú apoplazmické 

bariéry [5]. Podľa Kroemera [6] rozlišujeme tri štádiá vývinu bariér – Casparyho pásik, 

suberínovú lamelu a terciárnu stenu. Casparyho pásik vzniká ukladaním suberínu a lignínu 

v antiklinálnych stenách buniek a reguluje najmä pohyb vody [1]. Suberínová lamela 

zabraňuje vstupu škodlivých látok do strednej časti koreňa a následne bráni ich transportu do 

nadzemných častí rastliny [7]. Terciárnu stenu tvorí hrubý lignínový depozit s mechanickou 

funkciou [7]. 

Xylém predstavuje vodivé pletivo, ktoré transportuje vodu a minerálne látky z koreňa 

do  nadzemných  častí  rastliny  [8].  Jeho  vývin  začína  tvorbou  protoxylému,  pokračuje 
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vytvorením skorého metaxylému a končí neskorým metaxylémom [9]. Tieto vodivé pletivá 

môžu v závislosti od fyziologických podmienok lignifikovať, čím sa posilňuje ich štruktúra 

[10]. 

Auxíny sú  fytohormóny,  ktoré  sa  prirodzene  nachádzajú  v pletivách  rastlín  a už 

v nízkych koncentráciách majú širokú škálu účinkov [11]. V rastlinách sa detekovalo viacero 

druhov auxínov. V našich experimentoch sme pracovali s kyselinou indolyl-3-maslovou 

(IBA), ktorá je pri viacdňových pokusoch v  porovnaní s inými auxínmi stabilnejšia [12]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, ako ovplyvňujú tri rôzne koncentrácie exogénne 

pridanej IBA (inhibičná, fyziologická a stimulačná) ukladanie suberínu (apoplazmické 

bariéry) a lignínu (xylém) v koreňoch rastlín kukurice siatej (Zea mays L.). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Semená kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Almansa, sme pred výsevom dvakrát 

povrchovo dekontaminovali 0,05 % chlórnanom sodným (Savo), po dobu 10 minút. Rastlinný 

materiál sme po trojhodinovej imbibícii vysiali do nádob s mokrým perlitom a nechali v tme 

tri  dni   klíčiť   pri   teplote   25   °C.   Rastliny   sme   následne   kultivovali   v hydropónii 

v Hoaglandovom živnom roztoku [13] pri pH 6,2, 16-hodinovej fotoperióde s intenzitou 

svetla 130 - 140 μmol.m-2.s-1  a 70 % izbovej vlhkosti po dobu desiatich dní. Do živného 

roztoku sme pridali IBA v koncentráciách 10-7 M, 10-8 M a 10-11 M. Pri výbere koncentrácií 
 

IBA sme vychádzali z našich predchádzajúcich výsledkov, v ktorých sme zistili, že IBA 

v koncentrácii 10-7 M predstavuje pre rast rastlín kukurice inhibičnú koncentráciu, 10-8 M 

fyziologickú a 10-11 M stimulačnú [14]. Po desaťdňovej kultivácii rastlín sme mikroskopicky 
sledovali ukladanie suberínu a lignínu na priečnych rezoch koreňov rastlín. 

Ukladanie suberínu: Z koreňov rastlín sme pripravili priečne rezy v rovnakých 

vzdialenostiach, 2 % vzdialenosti pre Casparyho pásiky a 5 % vzdialenosti od apexu koreňa 

pre suberínovú lamelu. Na vizualizáciu Casparyho pásikov sme použili 0,2 % berberin 

hemisulfát (pôsobenie 60 minút) a na vizualizáciu suberínovej lamely 0,2 % fluorol yellow 

088 (pôsobenie 30 minút). Rezy sme následne premyli destilovanou vodou a zafarbili 0,1 % 

toluidínovou modrou (pôsobenie 5 minút). Rezy sme opäť prepláchli destilovanou vodou, 

a pridali sme 0,1 % roztok FeCl3 v 50 % glycerole [15, 16]. Následne sme rezy pozorovali 

pod invertovaným fluorescenčným mikroskopom. 

Ukladanie lignínu: Z koreňov rastlín sme zhotovili priečne rezy v rovnakých 

vzdialenostiach od apexu koreňa, 2 % pre protoxylém a skorý metaxylém, a každých 5 % pre 

neskorý  metaxylém.  Na  vizualizáciu  lignínu  sme  použili  fluoroglucinol  (pôsobenie  10 
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sekúnd). Na rezy sme následne pridali koncentrovanú kyselinu chlorovodíkovú (pôsobenie 5 

sekúnd), premyli destilovanou vodou a pozorovali pod invertovaným mikroskopom vo 

viditeľnom svetle [16]. 

Všetky rezy  sme  sledovali  pod  invertovaným  mikroskopom  DMI3000  B  Leica 

s excitačným filtrom BP 450 – 490 nm, dichromatickým zrkadlom 510 nm a emisným filtrom 

LP 515 nm. Vzdialenosti rezov od apexu sme vyjadrili v percentách vzhľadom k dĺžke 

koreňa. Experimenty sme opakovali osemkrát. 
 

 
Výsledky a diskusia 

 

Z našich predchádzajúcich výsledkov sme vybrali tri koncentrácie exogénne pridanej 

IBA s rôznym vplyvom na rast rastlín (10-7 M – inhibičná, 10-8 M – fyziologická a 10-11 M – 

stimulačná) [14]. Zamerali sme sa na ukladanie suberínu a lignínu do bunkových stien 

koreňov v prítomnosti auxínu, keďže auxíny ovplyvňujú fyzikálne a chemické vlastnosti 

bunkových stien [18]. Suberín sa ukladá najmä do bunkových stien endodermy a vytvára tak 

apoplazmické bariéry [19], lignín do bunkových stien xylému [20]. 

Casparyho  pásiky   predstavujú   prvé   štádium   tvorby   apoplazmických   bariér 

v koreňových bunkách endodermy [6]. V koreňoch kontrolných rastlín sa Casparyho pásiky 

začali vyvíjať  vo  vzdialenosti  5  %  od  apexu  koreňa  (obr.1A).  V  rastlinách,  ktoré  rástli 

s exogénne pridanou IBA sme nepozorovali štatisticky preukazný rozdiel v posune vývinu 

tejto bariéry (IBA 10-7 M – 6,0 %, 10-8 M – 4,5 %, 10-11 M – 4,6 %). Ku skoršiemu vývinu 

Casparyho pásikov dochádza podľa viacerých autorov [15, 21] najmä v rastlinách rastúcich 

v podmienkach s vysokou salinitou a prítomnosťou toxických kovov. 

Štatisticky preukazné rozdiely sme pozorovali v prípade vývinu druhého štádia 

apoplazmických bariér – suberínovej lamely (obr. 1A). V kontrole sa suberínová  lamela 

začala vyvíjať vo vzdialenosti 57,5 % od apexu koreňa a úplne vyvinutá bola vo 

vzdialenosti 94,3 %. Inhibičná koncentrácia IBA štatisticky preukazne ovplyvňovala 

zakladanie tejto lamely, začiatok vývinu sme zistili o 16,0 % skôr a úplne vyvinutú 

suberínovú lamelu o 30,3 % skôr v porovnaní s kontrolou. V koncentráciách s fyziologickým 

a stimulačným  účinkom  sme  štatisticky preukazné  posuny vo  vývine  suberínovej  lamely 

nepozorovali (10-8 M – 51,0 %; 90,0 %; 10-11 M – 58,0 %; 90,7 %). 
 

Z našich výsledkov vyplýva, že v rastlinách pestovaných v inhibičnej koncentrácii 

IBA, teda v rastlinách vystaveným stresu, došlo k skoršiemu vývinu suberínovej lamely. 

Rovnaké výsledky pre rôzne negatívne vplývajúce látky pozorovali viacerí autori [5, 16, 17]. 

V rastlinách   pestovaných   vo   fyziologickej   a stimulačnej   koncentrácii   IBA   nedošlo 
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k žiadnemu posunu apoplazmických bariér, a tým ani k ovplyvneniu ukladania suberínu do 

bunkových stien. Môžeme predpokladať, že auxíny tento proces priamo neregulujú. Je však 

známe, že auxíny, či už priamo alebo nepriamo, ovplyvňujú viaceré procesy týkajúce sa 

bunkovej steny, ako je degradácia polysacharidov a aktivita viacerých enzýmov, a tým 

rozvoľňovanie alebo spevňovanie bunkovej steny rastlín [18]. 

 

 
 

Obr. 1. Vplyv IBA na vývin apoplazmických bariér (A) a diferenciáciu xylému (B). 
A: červená plná čiara – vyvinuté Casparyho pásiky, zelená prerušovaná čiara – začiatok zakladania suberínovej 

lamely, zelená plná čiara – plne vyvinutá suberínová lamela; 
B: hnedá prerušovaná čiara – protoxylém, modra plná čiara – skorý metaxylém, čierna prerušovaná čiara – 

začiatok neskorého metaxylému, čierna plná čiara – úplne vyvinutý neskorý metaxylém. 
 
 

Ukladanie lignínu do bunkových stien xylému súvisí s diferenciáciou vodivého pletiva 

na protoxylém, skorý a neskorý metaxylém [20]. V koreňoch rastlín rastúcich v kontrolných 

podmienkach sa protoxylém vyvinul vo vzdialenosti 2,7 % od apexu koreňa (obr. 1B). Skorý 

metaxylém sa začal vyvíjať vo vzdialenosti 3,9 % a neskorý vo vzdialenosti 61,3 %. Neskorý 

metaxylém bol v kontrolných rastlinách úplne vyvinutý vo vzdialenosti 91,3 %. Najvýraznejší 

štatisticky preukazný posun v diferenciácii vodivých pletív sme pozorovali v rastlinách, ktoré 

rástli  v prostredí  s  pridaním inhibičnej  koncentrácie  IBA  (10-7   M).  Vývin  protoxylému 
 

a skorého metaxylému začal o 96,2 % a 38,5 % neskôr v porovnaní s kontrolou. Vývin 

neskorého metaxylému začal v porovnaní s kontrolou bez preukazného rozdielu (50,8 %), no 

v prípade inhibičnej koncentrácie IBA sa úplne vyvinutý metaxylém nachádzal o 22,6 % 

bližšie ku koreňovému apexu v porovnaní s kontrolou (obr. 1B). K výraznému ovplyvneniu 
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lignifikácie   xylémových   elementov   dochádza   v koreňoch   rastlín,   ktoré   sú   vystavené 
 

enviromentálnemu stresu, ako napr. v prítomnosti toxických kovov [16]. 
 

V rastlinách, ktoré rástli v prostredí s fyziologickou a stimulačnou koncentráciou IBA, 

sme štatisticky preukazný rozdiel pozorovali len na začiatku vývinu neskorého metaxylému 

(obr. 1B). Pri fyziologickej koncentrácii IBA sa neskorý metaxylém začal vyvíja o 20,0 % 

skôr a pri  stimulačnej  koncentrácii  až  o 33,5  %  skôr  v porovnaní  s kontrolou.  Auxíny 

v nízkych koncentráciách podporujú diferenciáciu xylémových elementov [22]. Presný 

mechanizmus pôsobenia auxínov na diferenciáciu vodivého pletiva, a tým aj ukladanie 

lignínu, nie je však stále známy [23]. Predpokladá sa, že dôležitú úlohu v tomto procese 

zohráva aj transkripčný faktor bHLH, ktorý môže priamo alebo nepriamo, cez ďalšie 

transkripčné faktory, ovplyvňovať auxíny v nediferencovaných cievnych elementoch. 
 
Záver 

 
 
Z našich výsledkov vyplýva, že inhibičná koncentrácia auxínov pôsobí na rastlinu ako 

 

stres, čo dokazuje aj skoré zakladanie apoplazmických bariér (Casparyho pásik a suberínová 

lamela), ako obranného mechanizmu rastlín. Auxíny vo fyziologickej a stimulačnej 

koncentrácii neovplyvnili vývin týchto bariér, z čoho možno predpokladať, že auxíny priamo 

neovplyvňujú ukladanie suberínu do bunkových stien. Nízke koncentrácie auxínov stimulujú 

začiatok diferenciácie neskorého metaxylému, a tým aj ukladanie lignínu do ich bunkových 

stien, no neovplyvňujú úplné dozretie daného metaxylému. Auxíny pravdepodobne zohrávajú 

dôležitú úlohu pri začiatku diferenciácie xylémových elementov. 
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Abstract 

 
The influence of prenatal exposition and postnatal levels of testosterone on number of sex partners in 

men – athletes 
Testosterone is a sex hormone, which plays a very important role during a life of man. There are two 

dominant effects to observe – organisational and activational. Organisational effects are responsible for 
permanent morphological changes, as virilization of genitals, lateralisation of the brain structures or ratio of 2nd 
and 4th  digit (2D:4D ratio). Activational effects are more visible during postnatal period  of life and are 
responsible for physiological and behavioral actions essential for male reproductive function. In this study we 
examine the influence of prenatal and postnatal testosterone on number of sex partners. A questionnary was used 
for stating number of sex partners, 2th and 4th finger was meassured using a tool and circulating testosterone was 
meassured with enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In our study we have not found any influence of 
prenatal testosterone on mentioned sociosexual parameter. But we have confirmed negative correlation between 
level of testosterone in plazma and number of sex partners. 

 
 
Keywords: testosterone; 2D:4D ratio; number of sex partners 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Sexuálne správanie zohráva v živote jednotlivca, ale aj v živote celého druhu kľúčovú 

úlohu. Preto je aj v prípade človeka dôležité študovať faktory, ktoré významnou mierou 

ovplyvňujú jeho realizáciu, vrátane stratégie výberu sexuálnych partnerov a ich množstva [1]. 

Za jeden z týchto faktorov je považovaný aj pohlavný hormón testosterón, ktorý má 

nezastupiteľnú úlohu v procese formovania jedinca a vyznačuje sa organizačnými a 

aktivačnými účinkami [2, 3]. 

Organizačné účinky sa uplatňujú počas senzitívnych periód prenatálneho vývinu 

jedinca a sú permanentné. Človek je najviac ovplyvnený testosterónom počas druhého 

trimestra gravidity [4]. Fetálny testosterón ovplyvňuje maskulinizáciu pohlavného 

ústrojenstva, mieru lateralizácie, asymetrie a výslednú organizáciu mozgu, dĺžku 

anogenitálnej oblasti, ako aj dĺžky ukazováka a prsteníka (pomer 2D:4D). Práve pomer 2D:4D 

je zaužívaný ako biomarker odrážajúci prenatálne vystavenie testosterónu [5]. 

Aktivačné účinky sú krátkodobé, pôsobia postnatálne a vedú k individuálnej variabilite 

spracovávania stimulov [6, 7]. Existuje množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú úroveň hladiny 
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cirkulujúceho testosterónu. Napríklad spolupôsobenie biologických hodín a vonkajších 

časovačov reguluje mechanizmy zabezpečujúce charakteristické rytmické kolísanie jeho 

hladiny [4, 8]. Stimuláciu sekrécie možno dosiahnuť aj znížením váhy, silovým tréningom, 

prekonávaním fyzických a psychických výziev a „bojom“ o dominanciu [9-12]. 

U mužov, ktorí nie sú vo vzťahu alebo sú vo vzťahu krátkodobom, sú bazálne hladiny 

testosterónu vyššie ako u mužov v dlhodobom vzťahu. Práve táto vyššia hladina vplýva na ich 

libido a navádza ich ku hľadaniu novej partnerky [13]. Slobodní muži prejavujú väčší záujem 

o osoby opačného pohlavia, viac sa prezentujú, usmievajú a nadväzujú očný kontakt [14]. Pri 

vstupe do romantického vzťahu hladina testosterónu prirodzene klesne, čo spôsobí, že sú 

muži menej ochotní hľadať ďalší vzťah [15]. K poklesu dochádza aj po uzavretí manželstva 

alebo inej formy monogamného zväzku alebo po narodení vlastného potomstva, čím sa 

zabezpečí zaviazanie sa partnerke a vyššia miera otcovskej starostlivosti [16, 17]. Po rozvode 

bazálna hladina testosterónu stúpne [16]. 

Vyššie hladiny prenatálneho testosterónu negatívne korelujú s veľkosťou rodiny, čo 

znamená, že muži s nižším pomerom 2D:4D mávajú vyššiu početnosť sexuálnych partneriek 

ako muži s pomerom 2D:4D vyšším [18, 19]. Toto je pravdepodobne dôsledkom sexuálnej 

túžby (z angl. sex drive), ktorá je v negatívnej korelácií s pomerom 2D:4D pravej ruky [20]. 

V našej práci, ktorá je súčasťou rozsiahlejšieho projektu venovanému pochopeniu 

úlohy testosterónu pri formovaní sociálnych stratégií, sme sa zamerali na výskum existenciu 

vzťahov medzi prenatálnou hladinou testosterónu, jeho postnatálnou hladinou v cirkulácií a 

množstvom sexuálnych partneriek u mužov, aktívne sa venujúcich športovým aktivitám. 

Vychádzali sme pri tom z predpokladu, že vyššia miera prenatálneho vystavenia testosterónu, 

ako aj jeho vyššie postnatálne plazmatické hladiny budú pozitívne korelovať s množstvom 

sexuálnych partneriek. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Nami testovanú skupinu predstavovalo 23 študentov mužského pohlavia z Fakulty 

Telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, ktorí sa narodili v rokoch 1990-1995 

(vek=24 ±1,46 rokov). Každý proband bol pred zahájením realizácie výskumu oboznámený 

s jeho cieľom, jednotlivými metodickými postupmi a svoj súhlas so zapojením sa do neho 

vyjadril podpísaním informovaného súhlasu. 

Probandi vypĺňali dotazník zameraný na osobné údaje slúžiace k bližšej charakteristike 
 

jedinca, kde boli vyzvaní k uvedeniu počtu sexuálnych partneriek. Keďže išlo o údaj veľmi 
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osobného charakteru (s ktorého presným uvedením mávajú probandi problém), rozhodli sme 

probandom poskytnúť možnosť zaškrtnúť interval (<5, 5-10, 11-15, >15), v ktorom sa ich 

počet sexuálnych partneriek pohyboval. 

Na stanovenie pomeru 2D:4D sme potrebovali zistiť dĺžky 2D a 4D. Na meranie 

prstov sme použili digitálne posuvné meradlo Hedue (150mm) s citlivosťou do dvoch 

desatinných miest. Meranie sa uskutočnilo na oboch rukách probandov, pričom boli vyzvaní, 

aby mali ruky opreté o stôl s dlaňami smerujúcimi nahor, s vystretými neprepnutými prstami. 

Meracie zariadenie bolo prikladané tak, aby sa jedna časť dotýkala základne prsta („spodnej 

ryhy“) a druhá časť špičky prsta. Každý prst bol meraný trikrát, aby sa minimalizovala chyba 

pozorovateľa. Hodnoty na každý prst boli spriemerované. Pomer 2D:4D sa stanovil ako podiel 

priemerov medzi 2D a 4D. 

Postnatálny cirkulujúci testosterón sa stanovoval zo vzoriek venóznej krvi, ktoré boli 

probandom odoberané ráno medzi 7:00 a 8:00 hod. do odberových skúmaviek s heparínom. 

Vzorky boli centrifugované 10 min. pri 2500g a 4°C. Získaná plazma bola do analýzy 

skladovaná pri -75°C. Koncentrácie testosterónu boli stanovené metódou enzýmovej 

imunoanalýzy (ELISA) s využitím komerčnej ELISA súpravy podľa priloženého postupu 

(Testosterone EIA-1559, DRG International, Inc., Germany). Vzorky boli merané v rámci 

dvoch stanovení s koeficientom variácie v rámci stanovenia menším ako 2% a koeficientom 

variácie medzi stanoveniami menším ako 5%. Citlivosť stanovenia bola 0,083 ng/ml. 

Nami získané údaje sme vyhodnocovali v štatistickom programe SigmaPlot 11.0. 

Rozloženie dát sme zisťovali pomocou Shapiro-Wilkovho testu normality. Vzhľadom na 

neparametrické rozloženie dát sme korelačné vzťahy analyzovali Spearmanovou koreláciou. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

U nami testovaných probandov sme nezistili existenciu signifikantného korelačného 

vzťahu medzi mierou prenatálneho vystavenia testosterónu (vyjadrenou pomerom 2D:4D) 

a počtom sexuálnych partneriek. Potvrdila sa nám však existencia signifikantne pozitívneho 

korelačného vzťahu medzi hladinou plazmatického testosterónu a počtom sexuálnych 

partneriek (r=0,544, p<0,01) (obr. 1). 

Nami získané výsledky týkajúce sa možného vzťahu medzi prenatálnym vystavením 

testosterónu a počtom sexuálnych partneriek sú v určitom rozpore s výsledkami ďalších prác 

venujúcich sa štúdiu danej problematiky [18-20]. Podľa týchto prác muži, ktorí boli 

prenatálne vystavení vyšším hladinám testosterónu, mávajú vyšší počet sexuálnych partneriek, 

712 



väčšiu sexuálnu túžbu a častejšie mávajú väčšiu rodinu [18-20]. U nás sa však existencia 

signifikantného korelačného  vzťahu  medzi  mierou  prenatálneho  vystavenia  testosterónu 

a počtom sexuálnych partneriek nepotvrdila, čo podľa nás môže súvisieť s relatívne malou 

vzorkou probandov. 

 

 
 

Obr. 1. Korelačný vzťah medzi hladinou testosterónu v plazme a počtom sexuálnych partneriek 
u testovanej skupiny mužov. Hodnoty plazmatického testosterónu sú uvádzané v nmol/l, počet sexuálnych 
partneriek je uvádzaný v intervaloch (<5, 5-10, 11-15, >15). Každý štvorček reprezentuje jedného probanda 

(n=23), úsečka prezentuje trendovú čiaru vytvorenú lineárnou regresiou. 
 
 

S hladinou postnatálneho testosterónu, ktorá je ovplyvňovaná meniacimi sa 

podmienkami prostredia, je spájaná intenzita a úspešnosť dvorenia. Vyššia hladina 

cirkulujúceho testosterónu u mužov spôsobí ich zvýšený záujem o osoby opačného pohlavia, 

vyššiu mieru prezentovania sa, frekvenciu úsmevu a nadväzovania očného kontaktu [19]. Ako 

sme už vyššie uviedli, ku zvýšeniu sekrécie testosterónu vedie okrem zníženia váhy a 

prezentovania dominantného postavenia aj silové cvičenie [9-12]. 

U dospelých mužov sme preto predpokladali, že hladina ich cirkulujúceho testosterónu 

bude pozitívne korelovať s počtom ich sexuálnych partneriek. Výsledky nášho výskumu tento 

predpoklad potvrdili a aj v prípade mužov venujúcich sa aktívne športovým aktivitám súvisel 

vyšší počet sexuálnych partneriek s vyššími plazmatickými hladina testosterónu. Keďže je 

schopnosť získania sexuálnych partnerov spájaná po behaviorálnej stránke s určitými 

sociálnymi zručnosťami, plánujeme svoju ďalšiu pozornosť upriamiť na štúdium existencie 
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vzťahu  medzi  pre-  a postnatálnym  testosterónom,  schopnosťou  odčítavať  emócie  z tváre 

a schopnosťou empatizácie. 
 
 

Záver   
Výsledky nami realizovaného výskumu potvrdili u mužov – športovcov existenciu 

 

pozitívneho korelačného vzťahu medzi hladinou plazmatického testosterónu a počtom 

sexuálnych partneriek. Naopak, existencia korelačného vzťahu medzi mierou prenatálneho 

vystavenia testosterónu meranou na základe 2D:4D a počtom sexuálnych partneriek sa nám 

nepotvrdila. 
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Abstract 

 

The effect of melatonin administration on the gene expression of certain genes involved in neuronal 
inhibition in the brain of the spontaneously hypertensive rats 

Hypertension is a serious disease which occurrence is constantly increasing. In terms of treatment, the 
impact of potential antihypertensive agents, which could include hormone melatonin, plays a considerable role. 
In this study, we have investigated the effect of melatonin treatment on the gene expression of genes (GAD65, 
GAD67, GAT1, GABAA β subunit), involved in GABAergic neuronal inhibition in rat brain. The GABAergic 
system has among other things important role in blood pressure regulation in organism. Melatonin in three 
different doses was administered to spontaneously hypertensive rats. After 22 days of the experiment, biological 
samples were harvested. Then we prepared coronal sections of the brains for in situ hybridisation. We observed 
a significant effect of melatonin on the gene expression of GAD65. In other cases, significant effect of melatonin 
on GABAergic system was not discovered. 

 
 
Keywords: melatonin; neuronal inhibition; GABA; spontaneously hypertensive rats 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Hypertenzia je vážne multifaktoriálne podmienené ochorenie. Etiológia esenciálnej 

hypertenzie pritom nie je známa. Z tohto dôvodu využitie experimentálnych animálnych 

modelov poskytuje významné informácie týkajúce sa mnohých aspektov ochorenia, zahŕňajúc 

etiológiu, patofyziológiu, komplikácie a liečbu [1]. Užitočným modelom štúdia 

kardiovaskulárnych ochorení sú spontánne hypertenzné potkany (SHR) [2]. 

Neuronálne okruhy zapojené do procesu regulácie tlaku krvi značne využívajú 

inhibičné mechanizmy sprostredkované neurotransmiterom kyselina γ-aminomaslová 

(GABA) [3]. GABA je syntetizovaná z glutamátu enzymatickým krokom katalyzovaným 

glutamátdekarboxylázou (GAD) [4]. Efekt GABA je docielený pôsobením na receptory 

GABAA, GABAB a GABAC [5]. Na zachovanie neurotransmisie je okrem biosyntézy GABA 

nevyhnutný taktiež jej uptake, na ktorom sa podieľajú transportéry GABA. Spomedzi nich, 

najvýraznejšie zastúpenie v mozgu vykazuje GABA transportér 1 (GAT1) [6]. 

Podľa niektorých štúdií dochádza prostredníctvom vplyvu GABA k potlačeniu 

sympatikového tonusu a následnému poklesu krvného tlaku a srdcového tepu [7]. Dôležitosť 

GABAergickej   inervácie   z hľadiska   ovplyvnenia   tlaku   krvi   je   značne   podmienená 
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distribúciou GABA v mozgu. Nápadná je jej vysoká koncentrácia v štruktúrach podieľajúcich 

sa na regulácii kardiovaskulárneho systému. K tým patria hypotalamické jadrá, predovšetkým 

supraoptické jadrá a paraventrikulárne jadrá, ale taktiež mediálne preoptické jadro [3, 8]. 

Synaptické mechanizmy zúčastňujúce sa procesu centrálnej kontroly krvného tlaku, 

využívajúc GABAergickú neurotransmisiu, sa do značnej miery uskutočňujú taktiež v oblasti 

nucleus tractus solitarii (NTS) [9]. 

Súvislosť so systémom viacerých neurotransmiterov, vrátane GABAergického, 

preukazuje hormón melatonín [10]. Existuje predpoklad, podľa ktorého sa melatonín podieľa 

na facilitácii neurotransmisie GABA. Úlohu pritom môže zohrávať melatonínom indukované 

zvýšenie koncentrácie GABA v CNS, stimulačné pôsobenie na GABA syntetizujúci enzým či 

interferencia s receptormi GABA [11]. 

Melatonín sa významne podieľa na synchronizácii denných rytmov variabilných 

fyziologických funkcií. V rámci jeho rôznorodých účinkov je pravdepodobná taktiež 

participácia na regulácii tlaku krvi. Melatonín je podľa viacerých štúdií považovaný za 

domnelý antihypertenzný činiteľ a jeho deficit môže byť považovaný za jeden z faktorov 

uplatňujúcich sa v patogenéze hypertenzie [12,13]. Jedným z experimentálnych výsledkov 

svedčiacich v prospech uvedenej domnienky je zaznamenané zníženie stredného arteriálneho 

tlaku v reakcii na akútne podanie melatonínu v množstve 10 mg/kg SHR potkanom [14]. 

Vychádzajúc z uvedených spojitostí sme si v práci vytýčili nasledovné ciele. Overiť 

pomocou metódy  in  situ  hybridizácie,  či  sa  dlhodobé  podávanie  melatonínu  prejaví 

v rozdielnych hladinách mRNA vybraných génov podieľajúcich sa na neuronálnej inhibícii 

v mozgu SHR potkanov. Zistiť, či prípadné pozorované zmeny závisia od dávkovania 

melatonínu. Pre skúmanie možného vplyvu melatonínu sme si vytýčili predovšetkým niektoré 

neuronálne oblasti funkčne participujúce na regulácii krvného tlaku. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Experimentálnymi zvieratami použitými v našej práci boli samce SHR potkanov 

(n=23) vo veku 12-18 týždňov. Zvieratá po dovezení a následnej 10 dňovej aklimatizácii 

podstúpili v narkóze chirurgický zákrok zavedenia telemetrickej sondy do hrudnej dutiny. Po 

12 dňovej rekonvalescencii boli jednotlivo umiestnené v telemetrických klietkach a 

odchovávané pri svetelnom režime 12 h svetlo a 12 h tma. Svetlá fáza trvala od 07:00 do 

19:00. Zvieratá mali potravu aj vodu k dispozícii ad libitum, pričom boli zadelené do 4 

experimentálnych skupín. Jedna skupina zvierat (n=6) slúžila ako kontrola, ktorej bola počas 

tmavej fázy vo fľašiach na pitie dostupná voda obsahujúca 99,9% etanol. Zvyšné 3 skupiny 
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počas tmavej fázy prijímali vodu obsahujúcu melatonín v koncentráciách 1 mg/kg (n=4), 10 

mg/kg (n=5) a 50 mg/kg (n=8). Melatonín bol rozpustený v 99,9% etanole. Maximálne 

množstvo etanolu v objeme vody bolo vo všetkých 4 skupinách 0,5%. Každý deň trvania 

experimentu boli počas svetlej fázy fľaše menené a odvážená spotreba vody. 

Po 22 dňoch trvania experimentu boli zvieratá po uvedení do inhalačnej izofluranovej 

narkózy dekapitované. Následne boli vypreparované mozgy a po zaliatí do kryoprotektívneho 

média (Cryomount, Histolab AB, Švédsko) uchované pri -80°C do vyhotovenia rezov. 

Koronárne rezy mozgu hrúbky 14 μm boli pripravené pomocou kryostatu (Microm HM520, 

Thermo Fisher Scientific, Inc.). Vyhotovené boli z viacerých oblastí mozgu podľa 

stereotaktického atlasu [15], so zameraním na regulačné oblasti tlaku krvi a im priľahlé 

štruktúry. Konkrétnymi oblasťami boli: mediálne preoptické jadro hypotalamu (MnPO), 

magnocelulárne  preoptické  jadrá  hypotalamu  (MCPO), bed  nucleus  of  the   stria 

terminalis (BST), nucleus tractus solitarii (NTS) a mozoček. Z jednotlivých oblastí mozgu 

každého jedinca bolo pripravených 6 až 8 rezov. Metódy a úkony v tejto štúdii boli schválené 

Etickou komisiou Univerzity Komenského v Bratislave na základe požiadaviek Smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochrane zvierat používaných na vedecké účely. 

Pomocou in situ hybridizácie sme stanovovali mRNA génov podieľajúcich sa na 

neuronálnej inhibícii. Boli nimi gény pre: enzýmy syntézy GABA - GAD65 a GAD67, GABA 

transportér  GAT1  a  β  podjednotku  receptora  GABAA.  Metóda  pozostávala  z viacerých 

krokov. Najskôr sme vykonali značenie prób pomocou 35S-dATP (1200 Ci/mmol; Perkin 
 

Elmer Inc., USA) a enzýmu TdT (Thermo Fisher Scientific Inc., Canada) po dobu 15 minút 

pri 37°C. Nasledovalo purifikovanie prób využitím kolón (Probe Quant G-50 Micro columns, 

UK). Ďalším krokom bola prehybridizácia (4% formaldehyd-PBS, 5 minút; 0,9% NaCl/TEA, 

10 minút; 70% etanol, 1 minúta; 80% etanol, 1 minúta; 95% etanol, 2 minúty; 100% etanol, 1 

minúta, 100% chloroform, 1 minúta, 100% etanol, 1 minúta; 95% etanol, 1 minúta). 

Hybridizácia s 70 μl hybridizačného pufru (ssDNA, 20 x SSC, DEPC voda, 50 x Denhardtov 

roztok, tRNA, dextrán sulfát, formamid) prebiehala 18 hodín pri 41°C. Pokračovali sme 

premývaním v SSC.  Film  (KODAK,  Biomax  MR-1  film,  30  x  40  cm)  sme  zakladali 

a vyvolávali v tmavej komore s použitím pozitívnej vývojky a univerzálneho ustaľovača 

(FOMAFIX, FOMA, Hradec Králové, Česká republika). 

Vyvolané filmy sme pozorovali pod mikroskopom za využitia optickej lupy pri 

zväčšení 10 x a fotografovali pomocou digitálnej kamery (AM423X Dino-Eye, Digital 

Microscope, Taiwan). Vo vytvorených fotografiách sme prostredníctvom programu ImageJ 

(v 1.47i NIH, USA) merali optickú denzitu (OD) vybraných štruktúr a pozadia (Bkg) z okolia 

718 



rezov pre zohľadnenie nešpecifickej väzby. Hodnota OD pre 1 gén je priemerom hodnôt 
 

získaných zo 6-8 mozgových rezov 1 zvieraťa. 
 

Na štatistické vyhodnotenie dát sme použili program Statistica 7 (StatSoft, Inc., Tulsa, 

USA). Jednotlivé údaje sme podrobili Kolmogorov-Smirnov testu normality. Následne sme 

dáta štatisticky vyhodnotili prostredníctvom jednofaktorovej analýzy rozptylu ANOVA so 

zohľadnením faktoru skupiny (dávkovania melatonínu). Za medznú hodnotu signifikancie 

sme považovali hodnotu p < 0,05. Ako post hoc test sme využili Tukey HSD test. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V oblasti MCPO sme pozorovali vplyv podávania melatonínu na expresiu génu 

GAD65 (Obr. 1). U skupiny zvierat ovplyvnenej melatonínom v dávke 50 mg/kg sme 

zaznamenali signifikantný nárast génovej expresie GAD65 oproti kontrole (F3,19 = 4,1559; 

p = 0,0201). 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Vplyv melatonínu (MEL) na expresiu génu glutamátdekarboxyláza 65 (GAD65) 
v magnocelulárnych preoptických jadrách (MCPO) spontánne hypertenzných potkanov. Kontrola (n=6), 
MEL 1 mg/kg (n=4), MEL 10 mg/kg (n=5), MEL 50 mg/kg (n=8). Hodnoty sú uvádzané ako rozdiel hodnoty 
priemernej optickej denzity (OD) a hodnoty pozadia (Bkg) ± SEM udávané v pomerných jednotkách (a.u.). 

*p<0,05. 
 
 

V mozočku sme taktiež zaznamenali vplyv melatonínu na expresiu génu  GAD65 

(Obr. 2). Signifikantný nárast expresie génu GAD65 sme zistili u skupiny zvierat ovplyvnenej 

melatonínom v dávke  50  mg/kg  voči  skupinám  prijímajúcim  melatonín  v koncentráciách 

1 mg/kg a 10 mg/kg (F3,18 = 5,6366; p = 0,0066). 
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Obr. 2. Vplyv melatonínu (MEL) na expresiu génu glutamátdekarboxyláza 65 (GAD65) v mozočku 
spontánne hypertenzných potkanov. Kontrola (n=6), MEL 1 mg/kg (n=4), MEL 10 mg/kg (n=5), MEL 50 
mg/kg (n=8). Hodnoty sú uvádzané ako rozdiel hodnoty priemernej optickej denzity (OD) a hodnoty pozadia 

(Bkg) ± SEM udávané v pomerných jednotkách (a.u.). *p<0,05. 
 
 

V oblastiach MnPO, BST a NTS sme nepozorovali žiaden vplyv podávania 

melatonínu na génovú expresiu sledovaných génov (Tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Hodnoty štatistickej analýzy sledovaných génov vo vybraných mozgových štruktúrach. 
Glutamátdekarboxyláza 65 (GAD65), glutamátdekarboxyláza 67 (GAD67), GABA transportér 1 (GAT 1). 

Mediálne preoptické jadro hypotalamu (MnPO), magnocelulárne preoptické jadrá hypotalamu (MCPO), bed 
nucleus of the stria terminalis (BST), nucleus tractus solitarii (NTS). 

 
 MnPO MCPO BST NTS mozoček 
 

GAD65 
F p F p F p F p F p 

1,6997 0,2009 4,1559 0,0201 1,1452 0,3563 1,2743 0,3132 5,6366 0,0066 
 

GAD67 
F p F p F p F p F p 

0,1615 0,9209 0,6240 0,6082 1,5148 0,2429 0,4641 0,7109 0,0424 0,9880 
 

GAT1 
F p F p F p F p F p 

0,5764 0,6375 1,7446 0,1919 2,0218 0,1450 0,1625 0,9202 0,5357 0,6638 

GABAA β 
podjednotka 

F p F p F p F p F p 
0,7428 0,5397 0,5033 0,6846 1,3558 0,2863 0,5549 0,6514 0,2484 0,8614 

 
 

Naša práca bola súčasťou komplexnejšieho experimentu. Spontánne hypertenzné 

zvieratá s telemetrickými sondami boli v reálnom čase monitorované, so zaznamenávaním 

tlaku krvi a tepovej frekvencie (Molčan, nepublikované výsledky). Tieto parametre 

nevykazovali u pozorovaných potkanov signifikantné zmeny vplyvom podávania melatonínu, 

čo naše experimentálne zistenia nijako nespochybňujú. Nami pozorované zmeny neuronálnej 

inhibície by mohli byť súčasťou mechanizmov regulujúcich stresovú odpoveď a aktivitu 

hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej  osi.  Aktivita  týchto  mechanizmov  po  treatmente 
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melatonínom pri pletyzmografickom monitoringu môže vyvolať dojem jeho 

antihypertenzných účinkov, ktoré sa však pri telemetrickom meraní ani in situ hybridizácii 

nepotvrdili. 
 
 

Záver   
V pozorovaných štruktúrach, ktoré majú funkčne vplyv na reguláciu tlaku krvi sme 

 

významné zmeny expresie génov podieľajúcich sa na neuronálnej inhibícii nepozorovali. 

Avšak zaznamenali sme signifikantný vplyv melatonínu na expresiu génu pre dominantný 

enzým syntézy GABA – GAD65 v oblasti MCPO a mozočka. 
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Abstract 

 
Can autopolyploid tolerate a wider environmental range than its parent species? 
Polyploidy has played an important role in the evolution of the plants. Stebbins proposed polyploids as 

“general purpose genotypes” which can tolerate a wide range of environmental conditions. Here, we focused our 
attention to evaluate applicability of Stebbins’s hypothesis to diploid Cardamine matthioli and its autotetraploid 
C. majovskyi. According to our results, C. majovskyi do not occupy wider spectrum of abiotic factors of 
environment. It is primarily conditioned by differences in distribution ranges. C. majovskyi is not spread out of 
area occupied by its diploid progenitor C. matthioli. 

 
 
Keywords: Cardamine; autopolyploidy; ecology. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Polyploidyzácia hrá nenahraditeľnú úlohu v evolúcii rastlín. [1]. Stebbins [2] označil 

polyploidov ako “general purpose genotypes”, ktoré dokážu tolerovať širšie spektrum 

environmentálnych podmienok ako rodičovské druhy. 

Cardamine matthioli Moretti je diploidný druh rozšírený v Strednej a Južnej Európe 

[3 – 6]. Cardamine majovskyi Marhold & Záborský je tetraploidný druh s podobným 

geografickým rozšírením [3, 6 – 9]. Jeho autopolyploidný pôvod priamo z C. matthioli bol 

preukázaný a podložený morfologicky a aj molekulárne [10 – 12]. 

Stebbinsove tvrdenie bolo veľakrát dokázané u alopolyploidov, kde polyploidná 

rastlina je zložená z dvoch (alebo viacerých) odlišných druhov, ktorých existenčné optimum je 

pri rôznych environmentálnych podmienkach [napr. 13, 14]. Naopak, jej platnosť u 

autopolyploidov je sporná, keďže vzniknutá rastlina, i keď polyploidná, nezískala žiadnu 

aditívnu genetickú informáciu, ktorá by jej umožňovala tolerovať aspoň čiastočne odlišné 

environmentálne podmienky. 

Rozhodli sme sa preskúmať platnosť a uplatniteľnosť Stebbinsovej hypotézy pre 

autopolyploidné druhy. Ako model nám poslúžili prirodzene rastúce populácie C. matthioli 

a C. majovskyi. 
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Materiál a metódy 
 

Pre určenie šírky environmentálnych faktorov, ktoré dokáže diploidná C. matthioli a 

autotetraploid C. majovskyi tolerovať boli využité GPS súradnice miest zberov populácií 

týchto druhov. Použité dáta sú naše vlastné zbery, ktoré boli rozšírené o georeferencované 

údaje uložené v databáze chromozómových počtov rodu Cardamine [15]. Celkovo bolo 

použitých 132 populácií C. matthioli a 124 populácií C. majovskyi. Miesta zberov populácii 

sú vyznačené na obrázku 1. 

Pre každú lokalitu boli získané nasledujúce ekologické dáta: (1) teplota vzduchu, (2) 

zrážky, (3) celkové ožiarenie a (4) fotosynteticky aktívne žiarenie. Dáta boli zakúpené od 

GeoModel Solar (Bratislava, Slovensko). 

Šírku rozpätia tolerancie environmentálnych faktorov môžeme charakterizovať ako 

rozptyl získaných hodnôt od ich mediánu. Medián bol zvolený kvôli významnej odchýlke dát 

od normálneho rozdelenia (testované pomocou „shapiro-wilk normality test“). Variabilita 

rozptylu ekologických hodnôt bola testovaná neparametrickým „Brown-Forsythe“ testom 

zhodnosti rozptylov. Rozdiely v šírke ekologickej niky sú prezentované ako „density plots“. 

Všetky  štatistické  výpočty  boli  vypočítané  v  programe  R  3.2.3  [16]  s použitím  knižníc 

„lawstat“ [17] a „lattice“ [18]. 
 
 
 

 
 

 
Obr. 1. Miesta zberov C. matthioli (132 populácii) a C. majovskyi (124 populácii) 
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Výsledky a diskusia 
 

Získané údaje boli testované na vzájomné korelácie. Pozitívna korelácia bola nájdená 

medzi mesačnými hodnotami a ročnými priemermi pre všetky ekologické dáta, tak iba ročné 

priemery boli ponechané. Celkové ožiarenie bolo vylúčené kvôli pozitívnej korelácii s 

fotosynteticky aktívnym žiarením. 

Rozdiely vo všetkých testovaných environmentálnych faktoroch (teplota vzduchu, 

zrážky a fotosynteticky aktívne žiarenie) medzi druhmi C. matthioli a C. majovskyi boli 

štatisticky významné na hladine α = 0.01. Ako je vidieť z „density plots“, autotetraploid C. 

majovskyi toleruje užšie rozpätie environmentálnych podmienok ako jeho diploidný rodič 

(Obrázok 2). 
 
 

 
 

Obr. 2. Porovnanie šírky ekologickej niky diploida C. matthioli a autotetraploida C. majovskyi 
 
 

Výsledky vyšli v rozpore s očakávaním. Fakt, že 4x toleruje užšiu škálu 

environmentálnych podmienok je v kontraste ku Stebbinsovej hypotéze. 

Na druhej strane, keď porovnáme distribúciu týchto druhov, diploid C. matthioli rastie 

kontinuálne, zatiaľ čo autotetraploid C. majovskyi sa vyskytuje prevažne v oddelených 

zhlukoch, a tieto zhluky nie sú rozšírené do areálu kde nerastie rodičovský druh. Širšiu 

toleranciu, alebo aspoň čiastočne odlišné preferencie ku abiotickým faktorom prostredia 

môžeme skôr očakávať u autopolyploidov, ktorých priestorová distribúcia je posunutá 

vzhľadom na rodičovské druhy, ako napríklad diploidy a autotetraploidy Parnassia palustris 

s.l. [19], alebo Tolmiea menziesii s.l. [20]. 
 
Záver 

 
Zvoleným  cieľom  bolo  porovnať  mieru  tolerancie  ekologických  faktorov  medzi 

diploidom C. matthioli a autotetraploidom C. majovskyi. Napriek očakávaniam, C. majovskyi  
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rastie v užšom  rozpätí  abiotických  faktorov,  čo  je  obrazom  skôr  zhlukovanej  distribúcie 

v rámci areálu rozšírenia C. matthioli. Toto samozrejme nevyvracia Stebbinsovu 

hypotézu, skôr to upozorňuje na fakt, že ku každému druhu je potrebné pristupovať 

samostatne. 
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Abstract 

 
Promoter elements of Arabidopsis thaliana resistance genes. 
Plants need to be able to resist attacks of wide range of pathogens during their lifetime. Among the most 

advanced developed defense mechanisms belong proteins encoded by resistance genes. Here, we focused our 
attention to search for conserved elements that may play a role in the regulation of transcription. Twenty potential 
elements found in promoters of resistance genes in Arabidopsis thaliana were examined. We identified new 
elements that are most likely involved in the regulation of transcription. Interestingly, TATA box and Y patch 
were not found in many genes in common consensus sequences. 

 
 
Keywords: resistance genes; Arabidopsis thaliana; promoter 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rastliny sú napádané širokým spektrom patogénov, ako sú vírusy, baktérie, huby, 

prvoky, hlísty a hmyz. Počas evolúcie sa vyvinulo široké spektrum obranných mechanizmov 

od nešpecifických, čo sú chemické alebo fyzické bariéry ako bunková stena, až po vysoko 

variabilný imunitný systém so špecifickými génmi, génmi rezistencie, ktoré sú zodpovedné za 

rozoznávanie a elimináciu patogénov [1]. 

Gény rezistencie môžeme na základe ich architektúry rozdeliť do piatich skupín. 

Najväčšiu skupinu reprezentuje rodina génov kódujúcich miesto viažuce nukleotid 

(„nucleotide binding site“ - NBS) a opakujúce sa sekvencie bohaté na aminokyselinu leucín 

(„leucine-rich repeat“ - LRR). Ukazuje sa, že tieto dve hlavné domény sú najdôležitejšie 

v procese rozoznávania patogénu a pri aktivácii signálnych dráh odpovede na jeho útok [1]. 

Hlbšia klasifikácia delí NBS-LRR proteíny na dve triedy, TNL a CNL. Najväčší rozdiel medzi 

TNL a CNL proteínmi je práve v TIR (Toll-interleukin 1 receptor) doméne, veľkej variabilnej 

doméne na C′ konci, ktorá sa nachádza len u TNL. Táto doména môže mať funkciu, ktorá 

chýba CNL proteínom. Gény bez TIR obsahujú iné domény, z ktorých najčastejšia je „coiled- 

coil“ (CC) doména. Variácie v doménach a v motívoch v nich obsiahnutých môžu 

odzrkadľovať rôznu úroveň kontroly alebo citlivosť či špecificitu pri interakciách s rôznymi 

proteínmi signálnych dráh [2]. 

Primárny cieľ  prezentovanej  práce  je  identifikovať  nové  potenciálne  promótorove 
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elementy v úzkej a špecializovanej skupine génov, génov rezistencie u rastlín. Myslíme si, že 

u rastlín existujú doposiaľ neznáme promótorove elementy, ktoré sa vyskytujú len v určitých 

špecializovaných rodinách génov, u ktorých je predpoklad, že sú aspoň čiastočne regulované 

nezávisle od ostatného genómu. Poznanie regulácie expresie génov rezistencie má veľký 

potenciál v praxi, pri molekulárnom šľachtení a tvorbe multirezistentných odrôd rastlín. 

Promótorové elementy budú vyhľadávané v génoch rezistencie Arabidopsis thaliana, čo je 

významný a široko používaný modelový organizmus. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Získanie cDNA sekvencií NBS-LRR génov Arabidopsis thaliana 
 

Sekvencie cDNA boli stiahnuté z The RIKEN Arabidopsis Genome Encyclopedia [3]. 

Databáza bola prehľadávaná kľúčovými slovami „TIR-NBS-LRR“ a „CC-NBS-LRR“. Pre 

väčšinu záznamov boli dostupné sekvencie celého génu a zároveň 1 kbp „upstream“ 

sekvencia. Z dostupných informácií bol vytvorený súbor sekvencií vo FASTA formáte, ktorý 

obsahoval identifikátor génu a následne 1120 báz dlhú sekvenciu, pozostávajúcu z 1000 báz 

„upstream“ sekvencie a nasledujúcich 120 začiatočných báz génu. Týmto prístupom bolo 
 

získaných 22 a 37 promótorových oblastí CNL a TNL génov, spolu 59 záznamov. 
 

In silico analýza promótorových oblastí 
 

Z usporiadaných záznamov boli vybraté sekvencie jadier promótorov génov, od -50 po 
 

+30 bp, zvlášť pre TNL a CNL gény. Údaje boli prehľadané algoritmom MEME, verzia 
 

4.11.3 [4, 5] za účelom nájsť možné promótorové elementy v okolí miesta štartu transkripcie. 

Pre nájdené motívy boli vytvorené nukleotidové frekvenčné matice. 

Za účelom  rozhodnutia,  či  nájdené  motívy sú  potenciálne funkčné (konzervované 

a nachádzajúce sa výhradne v promótorovej oblasti), alebo sú to len motívom podobné 

sekvencie, nájdené motívy boli vyhľadávané v celej, 1120 bp dlhej promótorovej oblasti. 

Promótorove oblasti CNL a TNL génov boli rozdelené do 22, vzájomne sa 

prekrývajúcich košov. Prekrytie bolo zvolené tak, aby zabezpečilo nájdenie motívu 

lokalizovaného aj na hranici dvoch košov. V košoch boli vyhľadávané len motívy vždy o 

jeden nukleotid dlhšie ako bolo vzájomné prekrytie košov, takto sa zabránilo duplikáciám. 

Pre vyhľadávanie sekvencií v košoch bol použitý pravdepodobnostný model 

MotifScanner z balíka MotifSampler, verzia 3.1.1 [6]. Model predpovedá výskyt 

nenáhodných, konzervovaných sekvencií v sekvenciách náhodných. „Background“ model bol 

vytvorený programom CreateBackgroundModel, verzia 3.1.1 [6], zo sekvencií oblastí [-1000, 
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-51] pre CNL a TNL gény Arabidopsis. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Motívy v CNL génoch rezistencie Arabidopsis thaliana 
 

Grafické zobrazenie a distribúcia nájdených motívov je prezentovaná v Tab. 1. Motív 

1 je slabo konzervovaný a tiež nie je lokalizovaný, preto neočakávame, že ide o funkčný 

promótorový element. Motívy 2 a 3 sú možné funkčné elementy, lebo sú silne lokalizované 

v okolí miesta štartu transkripcie. Motív 4 je pravdepodobný artefakt, možno hybrid TATA 

boxu a Y polí (Y polia sú pyrimidín bohaté regulačné sekvencie špecifické pre vyššie rastliny 

[7]). Motív 5 je slabo konzervovaný. Motív 6 je pravdepodobne variant Y polí alebo 

mikrosatelit. Každopádne sa môže jednať o funkčný element. Motívy 7, 8, 9 a 10 sú 

roztrúsené a len málo početné, preto zrejme nepatria k funkčným promótorovým elementom. 

Distribúcia TATA boxu a Y poľu podobných motívov nasvedčuje tomu, že motívy v takomto 

zložení nemajú funkciu pri regulácii alebo iniciácii transkripcie CNL génov rezistencie A. 

thaliana. To však nevyvracia možnosť, že sú TATA box a Y pole prítomné v alternatívnej 

podobe. 

Motívy v TNL génoch rezistencie Arabidopsis thaliana 
 

Grafické zobrazenie a distribúcia motívov je prezentovaná v Tab. 2. Motív 1 má 

lokalizovanú distribúciu, je podobný Y poliam. Motív 2 je možný motív a určite by sa dala 

matica viac špecifikovať podľa motívov v 20. a 21. koši, čím by sa eliminoval výskyt tohto 

motívu v košoch vzdialených od miesta štartu transkripcie. Motív 3 je pravdepodobne artefakt 

Y polí. Motív 4 je podobný TATA box a je zaujímavé, že sa líši od nami hľadanej sekvencie 

TATA boxu. Motív 5 je možný motív. Síce je zastúpený len málo, ale jeho distribúcia je 

jednoznačne lokalizovaná v oblasti okolo miesta štartu transkripcie. Motív 6 a 7 vyzerajú ako 

hybridy TATA boxu a Y pola, pravdepodobne ide o artefakty. Motív 8 je zaujímavý, lebo je 

silne lokalizovaný a to hlavne v oblasti pred miestom štartu transkripcie. Môže ísť o funkčný 

promótorový element. Motívy 9 sa nachádza len v malom zastúpení a nie je lokalizovaný. 

Motív 10 je tiež málo početný. Distribúcia identifikovaných TATA boxu a Y poľu podobných 

motívov opäť nasvedčuje tomu, že v prehľadávanom znení v CC-NBS-LRR génoch A. 

thaliana motívy nemajú funkciu. Opäť však musíme zdôrazniť, že TATA box a Y pole môžu 

byť prítomné a funkčné v alternatívnej podobe. 
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Tab. 1. Motívy a ich výskyt v CNL génoch rezistencie Arabidopsis thaliana 
 

Motív 1 Motív 7 
 

 
 
Motív 2 

Motív 8 
 

 
 
Motív 3 

Motív 9 

 
Motív 4 

Motív 10 
 

 
 
Motív 5 

 
TATA box 

 
 

 
Motív 6 

Y polia 
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Tab. 2. Motívy a ich výskyt v TNL génoch rezistencie Arabidopsis thaliana 
 

 
Motív 1 Motív 7 

 

 
 

 
Motív 2 

 
Motív 8 

 

 
 

 
Motív 3 

Motív 9 

 
Motív 4 

 
Motív 10 

 

 
 

 
Motív 5 

 
TATA box 

 

 
 

 
Motív 6 

Y polia 
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Záver   
Zvolený cieľ  –  vyhľadať  možné  promótorove  elementy v  génoch  rezistencie u A. 

 

thaliana sa podarilo splniť. Bolo identifikovaných spolu 24 elementov a bolo stanovené ich 

zastúpenie v úsekoch promótorovej oblasti. Niektoré motívy sa ukázali ako zaujímavé 

vzhľadom na ich špecifickú lokalizáciu v oblasti okolo miesta štartu transkripcie a pre ich 

konzervovanosť. Preto predpokladáme, že sme objavili niekoľko nových funkčných 

promótorových elementov. Za funkčné elementy CNL génov považujeme motívy 2, 3 a 6, 

u TNL génov motívy 1, 2, 5 a 8. Ostatné motívy sú zrejme artefakty, ktorých úloha v regulácii 

alebo nasadaní transkripčných faktorov je sporná. Objavy potenciálne funkčných elementov 

sú významné, lebo regulácia transkripcie u rastlín stále nie je dostatočne objasnená. A tiež 

regulácia génov rezistencie môže mať určité špecifiká, vzhľadom na to, že sa jedná o funkčne 

špecializovanú skupinu génov. Poznanie regulácie génovej expresie má obrovský potenciál v 

molekulárnom šľachtení a tvorbe geneticky modifikovaných multirezistentných kultivarov. 

Je zaujímavé porovnať nájdené motívy v CNL a TNL génoch A. thaliana. Motívy, 

i keď boli hľadané s rovnakými kritériami, boli nájdené odlišné, čo dáva indície k tomu, že 

tieto dve triedy génov nie sú oddelené len fylogeneticky, ale aj odlišným spôsobom regulácie 

a angažovanosti transkripčných faktorov. Musíme však pripomenúť, že tieto informácie môžu 

byť skreslené dôsledkom malého počtu záznamov v týchto triedach génov. 
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Abstract 

 

Analysis of mutant strains with defect in meiotic division in Schizosaccharomyces pombe 
The aim of the research was to learn more about meiosis by analysing mutants showing defects in 

meiotic division in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. Prophase of the first meiotic division is very 
important for recombination of chromosomes. Schizosaccharomyces pombe has a unique way to accomplish 
chromosomal recombination by formation of horse-tail movement. In this study, we analyzed mutants had a 
defect in this formation, that showed abnormal horse-tail formation, namely twin horse-tail. The aim of this 
study  was  to  verify  and  quantify  this  defect  by  fluorescence  microscopy in  fixed  cells  and  by  live-cell 
microscopy. The results show that studied defect was found in a frequency of 10-30 % in fixed cells and that 
17,2 % of live cells show a defect in meiosis forming atypical number of nuclei and lagging chromosomes. 

 
 
Keywords: horse-tail movement; meiosis; prophase; chromosomes 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Meióza je  proces,  v ktorom  sa  počet  chromozómov  mení  na  polovicu,  a teda 

z diploidných buniek sa stanú haploidné. Haploidné bunky potom tvoria gaméty. Tento proces 

je veľmi dôležitý pre pohlavné rozmnožovanie eukaryotických organizmov. Počas meiózy 

dochádza k dvom po sebe nasledujúcim deleniam: redukčnému deleniu (Meióza I) a 

ekvatoriálnemu deleniu (Meióza II). Meióza I je zložitejšia a trvá dlhšie, už len samotná 

profáza I sa delí na menšie podfázy (leptoténne, zygoténne, pachyténne, diploténne štádium a 

štádium diakinézy). Počas meiózy I sa rozdelia dvojice homologických chromozómov, čím sa 

redukuje počet chromozómov. Meióza II potom prebieha podobne ako mitotické delenie [1]. 

Nami študovaná kvasinka Schizosaccharomyces pombe (S. pombe) patrí do skupiny 

askomycét. Nazýva sa tiež “deliaca sa kvasinka” a je vhodným modelovým organizmom pri 

štúdiu procesov meiózy [2]. Haploidné bunky opačného párovacieho typu exprimujú 

párovacie feromóny, ktoré spustia splynutie buniek a neskôr fúziu jadier [3]. Počas profázy sa 

jadro predĺži a osciluje medzi dvoma pólmi bunky, čo pripomína pohybujúci sa konský chvost 

- horse-tail formáciu, ktorá je najcharakteristickejším znakom profázy [4,5]. 
 

Našim cieľom bolo pozorovať a kvantifikovať poruchy v meiotickom delení 

kvasiniek nesúcich vybrané mutácie, ktoré podmieňujú vznik dvojitých horse-tailov a 

následné pozorovanie živých buniek počas meiózy a vytvorenie videí, ktoré nám pomôžu 
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určiť fázu meiotického delenia, ktorá je ovplyvnená mutáciou niektorého kandidátneho génu 

(tabuľka 1). 

 
Tab.1. Charakteristika mutantných kmeňov s deletovanými génmi 

 
Kmeň Proteín 
SO3 Podjednotka signálnej peptidázy 
SO27 Heat shock protein 

SO195 ATPase 
 
 

Materiál a metódy 
 

Pracovali  sme   s kvasinkovými   kmeňmi   S.   pombe.   Kmene   boli   kultivované 

v termostate pri teplote 32 °C na pevných médiách YES [6]. Pri vysadení buniek na 

sporuláciu sme do označených 50 ml Erlenmeyerových baniek napipetovali 10 ml tekutého 

YES média. Pridali sme vzorku odobratú z kultúry o veľkosti polovice špendlíkovej hlavičky. 

Bunky sme rozsuspendovali a nechali rozrásť počas 6 hodín za stáleho miešania v inkubátore 

(Excella E25, Incubator Shaker Series) pri 140 rpm (rounds per minutes) pri teplote 32°C. 

Následne sme bunky centrifugovali 2 minúty pri 2000 rpm (Eppendorf Minispin™). Médium 

sme odsali a pridali 1 ml destilovanej vody a opláchli a zopakovali ešte dva krát. Po treťom 

oplachu a odsatí vody sme pelet rozsuspendovali a vyočkovali takto skoncentrovanú vzorku 

(približne 10 µl) na Petriho misku s pevným PMG-N médiom [6] v čiare o veľkosti 1 cm. 

Takto pripravené kmene sme nechali v termostate sporulovať pri teplote 25 °C počas 12 hodín 

(h90 kmene) a 29 hodín (h+/- kmene). 

Na pozorovanie buniek pod fluorescenčným mikroskopom ZEISS (Axio Imager 2 

Research Microscope) sme si pripravili fixované preparáty. Použili sme krycie sklíčka 

potiahnuté polylyzínom. Na tie sme následne naniesli 3µl bunkovej suspenzie (pripravenej 

zo 4 µl destilovanej vody a buniek odobraných pomocou mikrošpičky), rovnomerne sme ich 

roztreli po sklíčku a nechali uschnúť. Na podložné sklíčko sme kvapli komerčné médium na 

uchytenie  krycích  sklíčok  VectashieldTM   s farbičkou  DAPI.  Jednotlivé  preparáty  sme 
 

vizualizovali pomocou mikroskopu ZEISS (Axio Imager 2 Research Microscope). Naše 

kmene exprimovali fluorescenčné proteíny GFP a mRFP, alebo sme jadrovú DNA farbili 

farbičkou DAPI. Na vizualizáciu GFP dots sme použili filtrovú sadu 38 HE, pre chromatín 

sme použili filtrovú sadu 21 HE pre farbičku DAPI a na vizualizáciu histónu H3-mRFP sme 

použili filtrovú sadu 43 HE. 
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Tab. 2. Zastúpenie defektov (dvoch horse-tailov) v pozorovaných kmeňoch. 
Z každej varianty bolo pozorovaných 200 meióz. Hodnoty sú vyjadrené v percentách. 

 
 
Kmene h+/- 

Počet 2-itých horse-tailov v 
profáze bunkového delenia v 

percentách 

 
Priemer 

 
Smerodajná 

odchylka 
 

SO3 
 

21 
 

22 
 

35,8 
 

26,27 
 

8,46 
 

SO27 
 

23 
 

15 
 

27,36 
 

21,79 
 

4,28 
 

SO195 
 

29,5 
 

13,73 
 

22,48 
 

21,62 
 

6,12 
 

Kmene h90  
 

SO3 
 

10 
 

28 
 

21 
 

19,67 
 

9,07 
 

SO27 
 

17 
 

36 
 

37 
 

30 
 

11,27 
 

SO195 
 

4 
 

9 
 

8 
 

11 
 

2,65 
 

WT 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
 

0,58 
 
 

Na pozorovanie živých buniek sme si pripravili sporulujúce bunky podľa 

predchádzajúcej metódy a samotné snímanie sme vykonali podľa nami modifikovaného 

postupu, inšpirovaného protokolom [8]. Použili sme 20 µl zriedeného lektínu (0,2 mg/ml) 

(dostupný z Bandeira simplicifolia (Griffonia simplicifolia) SIGMA ALDRICH, L2380). 

Pripravený preparát sme vizualizovali pomocou mikroskopu Olympus IX83. Bunky sme 

snímali v 8 minutových intervaloch s 8-mimi optickými Z-rovinami vo vzdialenosti okolo 

1µm. 

 
Výsledky a diskusia 

 

Pracovali sme s kmeňmi SO3, SO27 a SO195 s párovacím typom h90 a h+/-. 

Jednotlivé kmene sme vystavili restrikčným podmienkam pre sporuláciu (médium bez dusíka, 

25°C). Kmene h90 a h+/- mali odlišný čas vstupu do profázy prvého meiotického delenia. 

Heterotalické kmene h90 vstúpili do profázy po 12 hodinách. Homotalické kmene h+/- 

vstúpili do sledovaného štádia až po 29 hodinách. Pripravili sme si sklíčka, kde sme použili 

polylyzín na prichytenie buniek. Preparáty sme pozorovali pod fluorescenčným 

mikroskopom. Nájdené defekty v podobe dvoch horse-tailov a prítomnosť tohto defektu je 

kvantifikovaná v tabuľke 2 a obrázku 1. Sledovaná porucha u kmeňov h+/- sa vyskytovala v 

20-30 percentách meiotických buniek z analyzovaných kmeňov. Frekvencia pozorovanej 

poruchy u kmeňov h90 v rozmedzí 10-30 percent. V rámci jednotlivých kmeňov označených 

SO3, SO27, SO195 dochádzalo k rozdielnym percentám výskytu poruchy. Pri kmeni SO195 

h90   sa   dvojité   horse-taily   vyskytovali   s frekvenciou   (11   %)   v porovnaní   s kmeňmi 
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s párovacím typom h+/h- (21,62 %) nesúcimi rovnakú mutáciu. Prečo vzniká v kmeňoch 
 

nesúcich mutácie v týchto génoch štruktúra dvojitých horse-tailov je potrebné ďalej objasniť. 
 
 

 
 

 
Obr. 1. Graf znázorňujúci priemerné hodnoty spočítaných pozorovaných defektov 

Modré stĺpce predstavujú priemerné hodnoty kmeňov h90 a oranžové stĺpce predstavujú hodnoty kmeňov h+/-. 
Boli spočítané prípady dvojitých horse-tailov v jednotlivých kmeňoch vo fixovaných preparátoch. Kmene h90 
boli fixované po 12-tich hodinách od vystavenia restrikčným podmienkam pre sporuláciu, kedy sa nachádzali  

v profáze prvého meiotického delenia a kmene h+/- boli zafixované po 29-tich hodinách. 
 
 

Z meiotických buniek (kmeň SO195) pôvodne rozkultivovaných v tekutom YES 

médiu počas 6-tich hodín a následne vyočkovaných na tuhé médium bez dusíka pri teplote 

25°C počas 10 hodín, sme si pripravili vzorku buniek prichytených lektínom na 

mikroskopické sklíčko v Petriho miske. Pri pozorovaní sme použili 8 minútový interval 

snímania počas 6 hodín. Celkovo sme zrealizovali 29 experimentov, z ktorých 18 prípadov 

patrilo k pilotným experimentom na nájdenie najoptimálnejších podmienok snímania. Bunky 

vykazovali veľkú citlivosť na svetlo a na začiatku bolo tiež potrebné naprogramovať 

algoritmus snímania. Podarilo sa nájsť 11 buniek dvojitými horse-tailami, avšak tieto sa 

nedelili. Nedelenie  buniek  pri  snímaní  mohlo  byť  zapríčinené,  tým  že  sme  pracovali 

s bunkami, ktoré neboli rozpestované maximálne 2-3 dni po vyočkovaní priamo z konzervy. 

Možnou príčinou  mohla  byť  citlivosť  buniek  daných  kmeňov  po  opätovnom  presádzaní 

z misky na misku. V 6-tich experimentoch sa bunky delili. Podarilo sa nám nasnímať 29 

buniek prechádzajúcich meiotickým delením, z ktorých 5 buniek vykazovalo poruchu v delení 

t.j. v 17,2% buniek. Dochádzalo k nerovnomernému rozdeleniu jadier a v askoch vznikol 

neštandardný počet jadier (3 a 5) v porovnaní s klasicky sa deliacou meiotickou bunkou, kedy 

vznikajú štandardne 4 jadrá. 

Po preskúmaní  fotiek  h90  kmeňa  SO195,  sa  nám  podarilo  pozorovať  bunky s 

nasledujúcimi defektami. Pri anafáze prvého meiotického delenia dochádzalo k vytvoreniu 

nerovnako veľkých jadier. Následne potom v anafáze druhého meiotického delenia došlo 

k vzniku neštandardného počtu jadier. Buď vznikli tri jadrá rozličnej veľkosti, alebo vznikol 
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nadpočet jadier  –  5.  Zachytili  sme  zaostávanie  chromozómov  pri  delení  bunky  práve v 

anafáze meiózy I. Daný kmeň má deletovaný gén pre ATPázu a v popise tohto kmeňa v databáze 

[9] môžeme nájsť medzi pozorovanými defektmi spomenuté aj zaostávanie chromozómov, čo by len 

potvrdzovalo naše výsledky. 

Aj napriek veľkej snahe sa nám nepodarilo zachytiť delenie bunky s dvoma horse- 

tailami. Na základe získaných výsledkov nevieme posúdiť, či to bolo spôsobené malým 

množstvom analyzovaných buniek, alebo neschopnosťou buniek s defektom dvoch horse- 

tailov deliť sa. 
 

Záver 
 
 
Z našich   výsledkov   vyplýva,   že   porucha   dvojitý   horse-tail   sa   vyskytuje   vo 

 
 

frekvencii 10-30 % u heterotalických aj homotalických kmeňov vybraných mutantov. 

Skúmaný defekt sa nám nepodarilo zatiaľ pozorovať v priebehu meiotického delenia v živých 

bunkách, no vybrané mutanty preukazovali poruchy v meiotickom delení, ktoré je potrebné 

ďalej analyzovať. 
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Abstract 

 
Characterization of lactic acid bacteria isolated from bryndza cheese. 
Slovak bryndza cheese is a natural product manufacturated according to the traditional method. It has 

typical organoleptic propreties that are significantly influenced by microflora present in cheese including lactic 
acid bacteria (LAB). However, pasteurization of milk eliminates natural microbial cultures in milk and so there is 
a need of addition these cultures to milk. Therefore, microorganisms contributing to appropriate organoleptic 
properties have to be searched out and characterized. The aim of this study was to find for unique strains of LAB 
isolated from several bryndza cheeses from various regions of Slovakia and to identify them. They were further 
characterized in the view of the presence of protease genes in their genome. 

 
 
Keywords: bryndza cheese; organoleptic properties; lactic acid bacteria; protease genes 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Slovenská bryndza je syr vyrábaný v špecifických horských regiónoch Slovenskej 

republiky, ktorý má Európskou úniou pridelený status Chráneného zemepisného označenia 

[1]. Je to prírodný biely dozretý roztierateľný syr, ktorý sa vyrába z ovčieho hrudkového syra 

alebo zmesi  ovčieho  hrudkového  syra a kravského syra. Obsah ovčieho hrudkového syra 

v sušine musí byť minimálne 50 % [2]. 

Organoleptické vlastnosti bryndze sú vytvárané látkami obsiahnutými v ovčom mlieku 

a produktmi fermentácie mikroorganizmov. Mikroflóra bryndze počas výroby podlieha určitej 

dynamike. Rôznymi metódami boli v syre bryndza dentifikované baktérie z rodov 

Lactobacillus (Lb.), Lactococcus (Lc.), Streptococcus, Enterococcus, Staphylococcus a tiež 

kvasinky Kluyveromyces marxianus a Galactomyces geotrichum [3 – 6]. 

Pasterizáciou sa prirodzene prítomné mikroorganizmy eliminujú, a preto musia byť 

pridávané vo forme zákysových kultúr. Je teda potrebné hľadať vhodné kmene, ktoré budú 

prispievať  k bezpečnosti  a vhodnej  organoleptickej  kvalite  výsledného  produktu.  Baktérie 
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mliečneho kvasenia (BMK), napríklad Lactobacillus sp., Lactococcus sp., Enterococcus sp. 

a Leuconostoc sp. prispievajú k senzorickej kvalite bryndze aj vďaka svojej proteolytickej 

aktivite. Pri kyslomliečnych baktériách bolo nájdených viacero génov, vrátane ptrP, bcaT, 

pepN a pepX, ktorých produkty sa podieľajú na tejto aktivite, [7 – 8]. 

Cieľom tejto práce je vytriediť podobné, identifikovať divergentné kmene BMK a tie 

charakterizovať z hľadiska prítomnosti proteázových génov, ktorých produkty sa podieľajú na 

tvorbe organoleptických vlastností bryndze. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Súbor 134 kmeňov kyslomliečnych baktérií izolovaných z bryndze a 3 ďalšie izoláty 

z výrobkov z ovčieho a kozieho mlieka boli naočkované na de Man-Rogosa-Sharpe (MRS) 

agar (Merck, Darmstadt, Nemecko) a kultivované mikroaeróbne v anaerostatoch s použitím 

vložky Anaerocult (Merck). Čas kultivácie bol 48 h a teplota 37 °C. Kmeň 33 S 7, izolovaný z 

ovčieho mlieka, predpokladaný ako Lactococcus lactis, bol kultivovaný na M17 agare (Fluka, 

Buchs, Švajčiarsko). Kultivácia prebiehala 48 h pri 30 °C. 

Infračervená  spektroskopia  s Fourierovou  transformáciou  (FT-IR). Z vyrastených 

kultúr bolo mikrobiologickým očkom odobratých niekoľko separovaných kolónií, ktoré boli 

rozsuspendované v 100 µl deionizovanej sterilizovanej vody a zvortexované. Z tejto 

suspenzie bolo 35 µl napipetovaných na 96-jamkovú ZnSe platničku pre FT-IR spektroskopiu. 

Vzorky na  platničke  boli  vysušené  pri  37  °C  po  dobu  45  min.  Na  meranie  spektier 

z pripravených vzoriek bol použitý spektrometer Bruker Tensor 27 FT-IR s prídavným 

modulom HTS-XT (Bruker Optics, Ettlingen, Nemecko). Spektrá boli zaznamenané v oblasti 

od 4000 cm-1 do 400 cm-1 so spektrálnym rozlíšením 4 cm-1 a každá vzorka bola oskenovaná 
 

64-krát. Spracovanie nameraných spektier bolo uskutočnené pomocou softvéru OPUS 

(Bruker). To zahrňovalo spriemerovanie 64 skenov každej vzorky, výpočet prvej derivácie 

pomocou Savitzky-Golayovho algoritmu s 9 urovnávacími prvkami a tiež vektorovej 

normalizácie v oblasti od 1500 cm-1 do 700 cm-1. Klastrová analýza bola vykonaná na základe 

Euklidovskej vzdialenosti s použitím Wardovho algoritmu. 

Analýza 16S rDNA. Jedna kolónia z každého vybraného kmeňa bola inokulovaná do 

5 ml MRS bujónu (Merck) a bola uskutočnená 48-hodinová inkubácia pri 37 °C. Následne 

bola z narastenej kultúry izolovaná bakteriálna DNA pomocou súpravy DNeasy Blood and 

Tissue Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko) podľa inštrukcií výrobcu. Na amplifikáciu 

fragmentu16S rDNA boli použité priméry 27F (aga gtt tga tcc tgg ctc g) a 1492R (cgg cta cct 
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tgt tac gac tt) [9]. Polymerázová reťazová reakcia (PCR) prebiehala v objeme 60 µl. Každý 

reakčný objem obsahoval 2 µl templátovej DNA, 3 U DNA polymerázy Cheeteah HotStarTaq 

Plus (Qiagen), 1-krát koncentrovaný reakčný tlmivý roztok (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA), 2,5 mmol.l-1 MgCl2, 340 µmol.l-1 zmesi dNTP (obidva Biotium, Hayward, 

California, USA), 700 µmol.l-1 priameho a taký istý objem spätného primeru (Eurofins MWG 
 

Operon, Ebersberg, Nemecko). PCR sa uskutočnila pomocou cykléru Veriti (Applied 

Biosystems), pričom iniciačná denaturácia prebiehala pri teplote 95 °C v čase 2 min a počas 

35 cyklov pri 94 °C / 30 s, anelácia primerov pri 58 °C / 30 s, polymerizácia pri 70 °C / 1,5 

min a záverečná polymerizácia pri 70 °C / 7 min. PCR produkty boli purifikované použitím 

súpravy QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen) a následne sekvenované na Katedre 

molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na 

sekvenovanie boli použité priméry 27F a 1492R [10]. Sekvencie boli spracované použitím 

softvéru  LaserGene   (DNAstar,   Madison,   Wisconsin,   USA).   Porovnaním   sekvencií 

s nukleotidovou databázou GenBank použitím online softvéru BLAST (National Center for 

Biotechnology Information, Bethesda, Maryland, USA) boli identifikované kmene BMK. 

Prítomnosť proteázových génov. Dokázaná bola ich amplifikáciou metódou PCR 

pomocou špecifických primérov (Tab 1). Reakcia prebiehala v objeme 25 µl pričom každý 

reakčný objem obsahoval 1,25 U. µl-1  DSF-Taq polymerázy, 1-krát koncentrovaný reakčný 

tlmivý roztok (obidva Bioron, Ludwigshafen nad Rýnom, Nemecko), 340 µmol.l-1  zmesi 
 

dNTP (Solis bioDyne, Tartu, Estónsko), 700 µmol.l-1 priameho a taký istý objem spätného 

primeru (Microsynth, Balgach, Švajčiarsko). Ako templátová DNA bola použitá bakteriálna 

DNA vyizolovaná v predošlom kroku v objeme 3 µl. PCR sa uskutočnila pomocou prístroja 

Veriti (Applied Biosystems), pričom iniciačná denaturácia prebiehala pri teplote 94 °C v dĺžke 

trvania 2 min a počas 30 cyklov pri 94 °C / 10 s, anelácia primerov pri rôznych teplotách 

(Tab. 1.) v čase 20 s a polymerizácia pri 72 °C / 1 min. Záverečná polymerizácia prebiehala 

pri teplote 72 °C počas 8 min. Produkty amplifikácie boli separované elektroforézou v géli s 1 

% agarózou (Agarose DNA Pure Grade, VWR, Radnor, Pensylvania, USA), a 1 % etídium 

bromidom (Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA). Vzorky DNA v objeme 5 µl boli 

zmiešané s nanášacím roztokom a nanesené na gél. Separácia prebiehala v aparatúre Consort 

E802 (CONSORT, Turnhout, Belgicko) pri 95 V počas 1 h. Separované produkty boli 

vizualizované UV lampou pri vlnovej dĺžke λ = 254 nm a porovnané so štandardom 

GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder (Solis BioDyne). 
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Tab. 1. PCR systémy na amplifikáciu proteázových génov 
*afinita primérov k nukleotidovej sekvencii daných génov 

 
 

Gén 
 

Priméry Druhy s overenou 
pozitivitou* 

Dĺžka 
amplikónu 

Teplota 
priľnutia 

 
 

pepN 

pepN_LbA_FW1/ 
pepN_LbA_RV1 

Lb. brevis 
Lb. fermentum 

 

413 bp 
 

48 °C 

pepN_LbB_FW1/ 
pepN_LbB_RV1 

Lb. paracasei 
Lb. plantarum 

 

683 bp 
 

60 °C 

pepN_F/ pepN_R [11] Lc. lactis 482 bp 50 °C 
 
 

pepX 

pepX_LbA1_FW1/ 
pepX_LbA1_RV1 

 

Lb. brevis 
 

729 bp 
 

55 °C 

pepX_LbB_FW1/ 
pepX_LbB_RV1 

Lb. paracasei 
Lb. plantarum 

 

736 bp 
 

55 °C 

pepN_F/ pepN_R [11] Lc. lactis 602 bp 46 °C 
 
 

bcaT 

bcaT_LbA_FW1/ bcaT 
_LbA_RV1 

Lb. brevis 
Lb. fermentum 

 

436 bp 
 

55 °C 

bcaT_LbB_FW1/ bcaT 
_LbB_RV1 

Lb. paracasei 
Lb. plantarum 

 

600 bp 
 

50 °C 

bcaT_F/ bcaT_R [11] Lc. lactis 493 bp 46 °C 
 
 

prtP 

prtP_LbA_FW1/  prtP 
_LbA_RV1 

 

Lb. fermentum 
 

643 bp 
 

55 °C 
 

prtP_LbB_FW1/ 
prtP _LbB_RV1 

Lb. paracasei 
Lb. plantarum 

Lc. lactis 

 
638 bp 

 
58 °C 

 
 

Výsledky a diskusia 
 

Spektrá namerané zo 134 bakteriálnych izolátov boli viacnásobnou klastrovou 
analýzou roztriedené a vybraných bolo 12 pravdepodobne unikátnych kmeňov, ktorých 
spektrá boli v tomto kroku na úrovni heterogenity minimálne 0,36. Na Obr. 1. je zobrazená 
klastrová analýza posledných 20 kmeňov vo forme dendrogramu. Touto metódou boli 
vytriedené podobné bakteriálne kmene, aby sa zabránilo redundantnej práci [12]. 

 
 

 
 

Obr. 1. Klastrová analýza 20 vybraných kmeňov v podobe dendrogramu 
Kmeň XIII 10 je s kmeňom II B/10 podobný na vyššej úrovni heterogenity ako 0,36, ale iným nástrojom bola 
detegovaná vyššia podobnosť s inými kmeňmi, a preto nebol zaradený medzi kmene určené na ďalšiu analýzu. 
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Pri týchto 12 kmeňoch a 4 ďalších izolovaných z mliečnych výrobkov bola 

analyzovaná 16S rDNA sekvencia, ktorá bola následne porovnávaná s databázou (Tab. 2). 

Identifikácia BMK touto metódou bola prínosom aj v predchádzajúce práci [13]. Kmene boli 

ďalej charakterizované z hľadiska prítomnosti proteázových génov (Tab. 3.). 

 
Tab. 2. Výsledky analýzy 16S rDNA 

 
Kmeň BLAST Kmeň BLAST 

 

II B/8 Lb. plantarum strain CIP 
103151 

 

II A/4 Enterococcus durans 
strain JCM 8725 

 

TIS 4 Lb. brevis strain ATCC 
14869 

 

II B/10 Lb. plantarum strain JCM 
1149 

 

TIS 6 Lb. plantarum strain CIP 
103151 

 

IV B/8 Lb. fermentum strain CIP 
102980 

 

VI B/7 Lb. plantarum strain CIP 
103151 

 

TIS 2 Lb. fermentum strain CIP 
102980 

 
II A/2 

Lb. paracasei subsp. 
tolerans strain NBRC 

15906 

 
33 S 7 

 

Lc. lactis subsp. tructae 
strain L105 

 
VII B/10 

Lb. paracasei subsp. 
tolerans strain NBRC 

15906 

 
251 L 

 

Lb. paraplantarum strain 
DSM 10667 

 
X II B/2 

Lb. paracasei subsp. 
tolerans strain NBRC 

15906 

 
21 L 10 

Lb. paracasei subsp. 
tolerans strain NBRC 

15906 
 

2 F1 Lb. brevis strain ATCC 
14869 

 

17 L 1 Lb. plantarum strain JCM 
1149 

 
 

Tab. 3. Prítomnosť proteázových génov v BMK 
*Pre tieto druhy nebola overená pozitivita primérov 

 
Kmeň Gén 

bcaT prtP pepN pepX 
II B/8 + - + + 
TIS 4 - + + + 
TIS 6 + - + + 
VI B/7 + - + - 
II A/2 + + + + 

VII B/10 + + + + 
X II B/2 + + + + 

2 F1 - + + + 
II A/4* - - - - 
II B/10 + - + - 
IV B/8 - - - -* 
TIS 2 + + + -* 
33 S 7 + + + + 
251 L + - + - 

21 L 10 + + + - 
17 L 1 + - + + 
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Záver   
Spomedzi izolátov z mliečnych produktov bolo identifikovaných niekoľko kmeňov 

 

BMK. Pri každom kmeni, okrem E. durans bola zistená prítomnosť proteázových génov, čo 

znamená, že majú potenciál pre utilizáciu mliečnych proteínov a tým aj tvorbu 

organoleptických vlastností mliečnych výrobkov, vrátane bryndze. Sú však potrebné ďalšie 

experimenty, ktorými by bola potvrdená vhodnosť týchto kmeňov pre ich použitie ako 

zákysových kultúr. 
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Abstract 

 

Comparison of the circadian rhythm of cardiovascular parameters and the locomotor activity of 
normotensive and hypertensive rats 

Biological clocks organize many physiological processes in organisms including cardiovascular system. 
Therefore, we estimated differences in circadian profile of blood pressure (BP), heart rate (HR), core body 
temperature (bT) and locomotor activity (LA) between normotensive (WT) and hypertensive (SHR) rats 
measured by telemetry. In systolic BP, HR, bT and LA we observed significantly higher values during the dark- 
time in comparison to the light-time in both WT and SHR. Moreover, we noticed in BP, HR, bT and LA less 
pronounced 24h oscillations in SHR than WT rats. However, SHR resulted in more dominant ultradian 
oscillations in comparison to WT rats. In conclusion, study of circadian dynamic of physiological parameters can 
have a significant impact in a better understanding of mechanisms of hypertension genesis, behavior and 
treatment. 

 
 
Keywords: circadian; blood pressure; heart rate; body temperature; locomotor activity 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Cirkadiánne rytmy sú fyziologické a behaviorálne cykly s periodickým opakovaním 

približne každých 24 hodín. Podieľajú sa na regulácii mnohých procesov, vrátane správneho 

fungovania kardiovaskulárneho systému. U človeka je kardiovaskulárny systém 

ovplyvňovaný cez suprachiazmatické a paraventrikulárne jadrá [1, 2]. 

Na hodnotenie cirkadiánneho rytmu jednotlivých parametrov je nevyhnuté dlhodobé 

kontinuálne zaznamenávanie fyziologických parametrov. Dlhodobý kontinuálny záznam 

umožňuje telemetria. Štúdie ukazujú, že meranie fyziologických parametrov ako je systolický 

tlak krvi (TK), frekvencia srdca (FS), bazálna teplota (bT), ale tiež lokomočná aktivita (LA) 

u laboratórnych zvierat (napr. potkany) pomocou telemetrie a implantovaných transmiterov, 

je efektívne a spoľahlivé. Telemetria navyše umožňuje zaznamenávať zmeny bio-parametrov 

za bazálnych podmienok bez prítomnosti človeka [3]. 

Zachovanie normálnej cirkadiánnej variability je nevyhnutné pre udržanie 

kardiovaskulárneho zdravia a prevenciu kardiovaskulárnych ochorení [4]. Cieľom práce je 

preto odmerať  a porovnať  cirkadiánne  rytmy  u normotenzných  a hypertenzných  potkanov 

s dôrazom na vybrané kardiovaskulárne parametre a LA využitím telemetrie. 
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Materiál a metódy 
 

V experimente sme použili normotenzné Wistar (WT; n = 7; 254 ± 5 g) a spontánne 

hypertenzné (SHR; n = 7; 229 ± 5 g) potkany vo veku 13-14 týždňov pochádzajúce z chovnej 

stanice Dobrá  Voda.  Počas  merania  boli  zvieratá  umiestnené  v klietkach  individuálne, 

s prístupom vody a potravy ad libitum a svetelným režimom 12L:12D, so začiatkom svetlej 

fázy o 10. hodine. Experiment bol vykonaný v zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a 

etológie Prírodovedeckej fakulty UK (SK PC 21004) so súhlasom Etickej komisie na 

Prírodovedeckej fakulte UK a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

Zvieratám sme kontinuálne merali systolický TK, FS, bT a LA pomocou telemetrie. 

Samotnej metóde predchádzal chirurgický zákrok – implantácia telemetrického transmitera. 

Chirurgický zákrok u zvierat bol vykonávaný pod izofluránovou anestéziou (indukcia: 4% 

izoflurán a 100% O2; operácia: 1,5-2% izoflurán a 100% O2). Telemetrický transmiter (HD- 

S10, Data Sciences International, St. Paul, MN, USA) bol implantovaný do abdominálnej 

aorty, kde bol prichytený pomocou tkanivového lepidla (3M Vetbond, USA). 

Po zotavovacej fáze boli zvieratám 3 dni kontinuálne merané vybrané parametre počas 

5 min s frekvenciou 500 Hz opakovane každých 15 min, teda 4-krát za hodinu. Namerané 

dáta boli normalizované na hodnoty atmosférického tlaku a automaticky ukladané do PC. 

Pomocou proprietárneho softvéru Dataquest A.R.T 4.36 (DSI, USA) sme vyrátali hodinové 

priemery nameraných parametrov. Tie sme porovnávali pomocou opakovanej dvoj-faktorovej 

analýzy rozptylu s Tukey HSD post-hoc testom (R v3.3.1). Pomocou softvéru Chronos-Fit [5] 

sme vyrátali významnosť 24h a ultradiánnych oscilácii. Ultradiánne oscilácie sme rátali ako 

priemer významnosti harmonických oscilácii [6]. Dáta sme následne porovnali nepárovým t- 

testom (R v3.3.1). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Systolický tlak krvi 
 

Medzi normotenznými WT a SHR potkanmi (Obr. 1.) sme pozorovali významný 

rozdiel hodnôt systolického TK počas svetlej (p ˂ 0,001) aj tmavej fázy (p ˂ 0,001) dňa. 

U WT potkanov sme zaznamenali viditeľný cirkadiánny rytmus systolického TK, s výrazným 

vzostupom TK počas tmavej (129 ± 1 mm Hg) fázy a jeho poklesom počas svetlej (123 ± 2 

mm Hg ) fázy dňa. Podobne u SHR potkanov sme pozorovali zvýšenie TK počas tmavej 

aktívnej (186 ± 3 mm Hg) oproti svetlej pasívnej (182 ± 3 mm Hg) fáze dňa, čo je v súlade 

s už skôr publikovanými prácami [7]. Navyše, u SHR bol TK na začiatku a na konci tmavej 

fázy dňa vyšší ako po zvyšok tmavej fázy (Obr. 1A). 
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Porovnaním sily významnosti 24h periódy sme ukázali, že SHR (6,7 ± 1,3) zvieratá 

mali signifikantne (p = 0,026) menej výrazné 24h oscilácie v porovnaní s WT (22,9 ± 5,5). 

Naopak, analýza ukázala, že SHR (7,8 ± 1,3) mali viac dominantné (p = 0,062) ultradiánne 

oscilácie ako WT (4,9 ± 0,1). 

 
 

Obr. 1. Systolický tlak krvi normotenzných Wistar (WT; modrá krivka a stĺpce; n=7) a spontánne 
hypertenzných (SHR; červená krivka a stĺpce; n=7) potkanov. A) Hodinové zmeny systolického tlaku krvi 
počas niekoľkých dní. Sivé pásmo znázorňuje 12-hodinovú tmavú fázu a biele pásmo 12-hodinovú svetlú fázu 
dňa. B) Porovnanie priemerných hodnôt systolického tlaku krvi ± SEM počas svetlej a tmavej fázy dňa u WT a 

SHR potkanov. ### p < 0,001 medzi kmeňmi. 
 
 
Frekvencia srdca 

 

Ďalším významným kardiovaskulárnym parametrom, ktorý sme merali pomocou 

telemetrie je FS. U WT potkanov (Obr. 2.) sme zaznamenali signifikantný (p ˂ 0,001) rozdiel 

FS medzi svetlou (337 ± 7 údery/min) a tmavou (395 ± 8 údery/min) fázou dňa. Hodnota FS 

sa u normotenzných WT medzi svetlou a tmavou fázou odlišovala v priemere o 58 

úderov/minútu. U SHR potkanov (Obr. 2) sme, podobne ako pri WT, pozorovali signifikantný 

(p ˂ 0,01) rozdiel FS medzi svetlou (306 ± 4 údery/min) a tmavou (342 ± 2 údery/min) fázou 

dňa, čo bolo v priemere 36 úderov/minútu. Navyše, u SHR potkanov sme pozorovali 

významne nižšie hodnoty FS ako u WT potkanov, a to počas svetlej (p ˂ 0,01) aj tmavej fázy 

(p ˂ 0,001) dňa. Medzi kmeňmi bol zaznamenaný odlišný priebeh cirkadiánneho rytmu, kde 

sa FS zvyšovala na začiatku aj na konci tmavej fázy u SHR potkanov. U WT potkanov sa FS 

zvyšovala na začiatku tmavej fázy a následne postupne klesala. Telemetrické meranie FS 

u Sprague-Dowley (SD) a SHR potkanov poukázalo na to, že oba kmene potkanov majú 

vyššie hladiny FS počas tmavej fázy a nižšie počas svetlej fázy dňa. Rozdiel medzi SD a SHR 

bol, že SHR majú v porovnaní s SD potkanmi nižšiu FS [8]. 

Porovnaním sily významnosti 24h periódy sme ukázali, že SHR (30,4 ± 7,3) zvieratá 

mali signifikantne (p = 0,011) menej výrazné 24h oscilácie v porovnaní s WT (62,8 ± 8,0). 

Naopak, analýza ukázala, že SHR (13,1 ± 0,9) mali viac dominantné (p < 0,001) ultradiánne 

oscilácie ako WT (5,6 ± 0,6). 
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Obr. 2. Frekvencia srdca normotenzných Wistar (WT; modrá krivka a stĺpce; n=7) a spontánne 
hypertenzných (SHR; červená krivka a stĺpce; n=7) potkanov. A) Hodinové zmeny frekvencie srdca počas 
niekoľkých dní. Sivé pásmo znázorňuje 12-hodinovú tmavú fázu. Biele pásmo znázorňuje 12-hodinovú svetlú 

fázu. B) Porovnanie priemerných hodnôt frekvencie srdca ± SEM počas svetlej a tmavej fázy u WT a SHR 
potkanov. ## p < 0,01 medzi kmeňmi; ### p < 0,001 medzi kmeňmi; *** p < 0,001 medzi svetlom a tmou 

u kmeňa. 
 
 
Bazálna teplota tela 

 

Okrem kardiovaskulárnych parametrov sme hodnotili aj rozdiel v bT. U WT aj SHR 

potkanov (Obr. 3.) sme pozorovali rytmus bT so zvýšenou hodnotou počas tmavej (WT: 

37,80 ± 0,05°C; SHR: 37,90 ± 0,02°C) v porovnaní so svetlou (WT: 37,04 ± 0,06°C; SHR: 

37,10 ± 0,04°C) fázou dňa. Signifikantný rozdiel v bT sme zaznamenali iba medzi svetlou 

a tmavou fázou (p ˂ 0,001), avšak nie medzi kmeňmi potkanov (p = 0,182). Napriek tomu, 

sme zaznamenali odlišný rytmus bT u SHR potkanov v porovnaní s WT počas tmavej fázy. 

SHR potkanom sa bT zvyšovala na začiatku aj na konci tmavej fázy. Zaznamenávanie 

fyziologických parametrov telemetriou u SHR a Wistar-Kyoto počas 24-hodín ukázalo 

výrazný rytmus bT. Denná a nočná bT bola vyššia u SHR potkanov (rozdiel medzi kmeňmi – 

tma: 0,1°C; svetlo: 0,4°C ) [9]. 

 
 

Obr. 3. Bazálna teplota tela normotenzných Wistar (WT; modrá krivka a stĺpce; n=7) a spontánne 
hypertenzných (SHR; červená krivka a stĺpce; n=7) potkanov. A) Hodinové zmeny teploty tela počas 

niekoľkých dní. Sivé pásmo znázorňuje 12-hodinovú tmavú fázu. Biele pásmo znázorňuje 12-hodinovú svetlú 
fázu. B) Porovnanie priemerných hodnôt bazálnej teploty ± SEM počas svetlej a tmavej fázy WT a SHR 

potkanov. *** p < 0,001 medzi svetlom a tmou u kmeňa. 
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Porovnaním sily významnosti 24h periódy sme ukázali, že SHR (85,6 ± 9,9) zvieratá 

mali signifikantne (p < 0,001) menej výrazné 24h oscilácie v porovnaní s WT (333,0 ± 31,4). 

Naopak, analýza ukázala, že SHR (20,0 ± 1,8) mali viac dominantné (p < 0,001) ultradiánne 

oscilácie ako WT (8,0 ± 1,3). 
 
 
Lokomočná aktivita 

 

V LA sme medzi WT a SHR potkanmi nepozorovali signifikantný rozdiel  (WT 

svetlo: 1,3 ± 0,2 pohyby/min; SHR svetlo: 2,0 ± 0,4 pohyby/min; WT tma: 4,6 ± 0,5 

pohyby/min; SHR tma: 3,9 ± 0,6 pohyby/min; Obr. 4.). Počas svetlej fázy dochádzalo k útlmu 

LA a naopak počas tmavej k signifikantnému nárastu LA u WT (p ˂ 0,001) a SHR (p ˂ 0,05) 

potkanov. U SHR dochádzalo k zvýšenej LA na začiatku a aj na konci tmavej fázy. Pri WT 

potkanoch bola LA aktivita zvýšená na začiatku tmavej fázy a postupne sa znižovala. 

Podobne aj v literatúre, meranie LA pomocou telemetrie u SHR a WT potkanov poukázalo na 

rozdielnu LA medzi svetlou (pasívnou) a tmavou (aktívnou) fázou dňa [7]. 

Porovnaním sily významnosti 24h periódy sme ukázali, že SHR (13,9 ± 1,6) zvieratá 

mali signifikantne (p = 0,008) menej výrazné 24h oscilácie v porovnaní s WT (23,6 ± 2,4). 

Naopak, analýza ukázala, že SHR (10,8 ± 0,6) mali viac dominantné (p < 0,001) ultradiánne 

oscilácie ako WT (5,9 ± 0,5). 

 
 

Obr. 4. Lokomočná aktivita normotenzných Wistar (WT; modrá krivka a stĺpce; n=7) a spontánne 
hypertenzných (SHR; červená krivka a stĺpce; n=7) potkanov. A) Hodinové zmeny lokomočnej aktivity 

počas niekoľkých dní. Sivé pásmo znázorňuje 12-hodinovú tmavú fázu. Biele pásmo znázorňuje 12-hodinovú 
svetlú fázu. B) Porovnanie priemerných hodnôt lokomočnej aktivity ± SEM počas svetlej a tmavej fázy u WT  
a SHR potkanov. * - p < 0,05 medzi svetlom a tmou u kmeňa; *** - p < 0,001 medzi svetlom a tmou u kmeňa. 

 
 

Z našich meraní môžeme povedať, že SHR majú signifikantne menej výrazne 24h 

oscilácie  FS,   TK,   bT   a   LA   ako   WT.   Podobné   rozdiely   medzi   normotenznými 

a hypertenznými zvieratami boli namerané u FS a systolického a diastolického TK, kedy 

amplitúda a významnosť 24h oscilácii TK a FS bola signifikantne znížená u SHR [10]. 

Navyše u SHR, centrálne suprachiazmatické jadrá fázovo predbiehajú, v dôsledku čoho je 
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endogénna perióda rytmu LA kratšia v porovnaní s normotenznými WT [11]. 
 
 

Záver 
 
 
Nami získané výsledky namerané pomocou telemetrie ukazujú, že medzi 

 

normotenznými a hypertenznými zvieratami existujú rozdiely nielen v absolútnych hodnotách 

frekvencie srdca, tlaku krvi, bazálnej teploty tela a pohybovej aktivity, ale aj v dynamike ich 

zmien v priebehu dňa. Štúdium cirkadiánnych rytmov fyziologických parametrov môže mať 

preto signifikantný význam v ďalšom porozumení mechanizmov vzniku, priebehu a liečbe 

hypertenzie. 
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Abstract 

 
The characterization of DnaB helicase of acetic acid bacterial cells. 
DnaB is the replicative DNA helicase that separates the DNA strands of the E. coli chromosome to 

support replication fork movement. The aim of the presented work is to study the replicative DnaB protein which 
is encoded by the chromosome of acetic acid bacteria Acetobacer orleanensis. We amplified dnaB-like gene 
from chromosome of bacterial strain A. orleanensis 3610 and A. pasteurianus 1513 and cloned it into expression 
vector pET30a+. We transformed competent cells E. coli BL21 (DE3) with the construct carrying the dnaB gene. 
We purified the overproducted protein by the HPLC and FPLC chromatography. The result of overexpressed and 
purification of DnaB-like protein was analyzed by electrophoresis in 12% SDS-PAGE. 
The ability of protein DnaB to interact with the regulation region was analyzed by EMSA. 

 
 
Keywords: DnaB protein; Acetobacter; Escherichia coli 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Octové baktérie sú gram - negatívne, nesporulujúce tyčinky elipsoidného tvaru. 

Vyskytujú sa samostatne, v pároch alebo v krátkych reťazcoch. Niektoré kmene sú pohyblivé 

vzhľadom na prítomnosť polárneho bičíka. Octové baktérie majú obligátne aerobný 

metabolizmus, kde je kyslík konečným elektrónovým akceptorom. Optimálne pH pre rast 

buniek je medzi 5 – 6.5 a optimálna teplota sa pohybuje medzi 28°C – 30°C, aj keď niektoré 

druhy sú považované za termotolerantné [1]. 

Doposiaľ najlepšie je popísaný proces replikácie v bunkách gramnegatívnej baktérie E. 

coli, kde bol objavený a charakterizovaný iniciačný nukleoproteínový komplex, jeho 

komponenty a DNA elementy, ako aj ich vlastnosti a funkcie v procese replikácie. Napriek 

tomu, že E. coli sa považuje za modelový organizmus, v iných typoch baktérií sa môžu 

požiadavky, jednotlivé kroky replikácie, ale aj celý proces líšiť, preto má význam študovať 

tento proces aj v ostatných bunkách [1]. 

DnaB proteín je  esenciálnym  komponentom  bakteriálneho  replikačného  aparátu. 

V eubakteriálnych bunkách funkciu rozvinutia dvojvláknovej DNA vykonáva komplex DnaB 

helikáza [2]. U E. coli má DnaB približnú molekulovú hmotnosť 52 kDa [3]. DnaB je 

replikatívna helikáza, v tvare prstenca. Pozostáva z menšej N-terminálnej a väčšej C- 

terminálnej domény, ktoré sú navzájom spojené flexibilným linkerom. N-terminálna doména 

750 



je zodpovedná za interakciu s DnaG primázou a C-terminálna doména predstavuje ATP- 
 

väzbovú doménu, ktorá zahŕňa Walker motívy a arginínový prst. [4]. 
 

Hlavnou úlohou DnaB proteínu je rozvíjanie dsDNA a tvorba otvoreného komplexu. 

Tento proces vyžaduje väzbu DnaB s DnaC proteínom a väzbu DnaA na oriC. DnaB proteín 

sa stane aktívnym až po disociácii DnaC proteínu. Helikáza sa následne pohybuje pozdĺž 

ssDNA, dochádza k zväčšovaniu otvoreného komplexu. DnaG primáza interaguje s helikázou 

a začína produkovať RNA primery pre replikatívne polymerázy, DNA polymerázu III [5]. 

Naším cieľom je identifikovať jednotlivé komponenty iniciačného replikačného 

komplexu v bunkách Acetobacter a porovnať s multiproteínovým komplexom vytvárajúcim 

sa v bunkách E. coli. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Príprava konštruktu pET30a-dnaB 1513, dnaB 3610, dnaB Ec 
 

Z chromozómu octovej baktérie A. orleanensis CCM 3610 a A. pasteurianus LMG 

1513 a z chromozómu E.coli sme amplifikovali sekvenciu dnaB génu a každú sme samostatne 

klonovali do vektora pGEMR-T Easy. Z vytvoreného konštruktu pGEM-dnaB3610 sme 

vyštiepili príslušný gén restrikčnými endonukleázami EcoRI a HindIII a reklonovali do 

expresného vektora pET30a+. 

Nadprodukcia DnaB proteínu 

Do 100 ml tekutého LB média sme naočkovali 1 ml nočnej kultúry buniek E. coli 

BL21 (DE3). V čerstvom LB médiu sme bunky kultivovali pri teplote 37 °C. K bunkovej 

kultúre rozrastenej do hodnoty OD590 = 0,5 - 0,6 sme pridali induktor IPTG vo výslednej 

koncentrácii 0,5 mmol.l-1- 2 mmol.l-1. V hodinových intervaloch sme odoberali 1 ml kultúry. 

Po 1 - 2 h indukcie expresie sme bunky preliali do centrifugačných skúmaviek a usadili 

centrifugáciou (10 min, 80000 m.s-1, 4 °C) na centrifúge NF 800R. Bunkový pelet sme 

uschovali v mraziacom boxe pri teplote -70 °C. 
 

Homogenizácia 
 

Zmrazené bunky E. coli BL21 (DE3) sme preniesli z mraziaceho boxu na ľad, kde sa 

pomaly rozmrazili a následne sme ich rozsuspendovali v 10 ml homogenizačného roztoku. Na 

rozbitie bunkových membrán prostredníctvom ultrazvuku sme použili sonikátor MSE. 

Sonikácia prebiehala 10 s a chladenie 1 min. Tento cyklus sme zopakovali 5 - 7 krát. Po 

sonikácii sme bunkové membrány usadili centrifugáciou (10 min, 80000 m.s-1, 4 °C). 
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Purifikácia DnaB proteínu 
 

Rozmrazený bunkový homogenát sme využili na purifikáciu žiadaného proteínu HPLC 

afinitnou chromatografiou s PN tlmivým roztokom. Nenaviazané proteíny sa na kolóne sa 

odmyli ekvilibračným tlmivým roztokom. Následne sme žiadaný proteín eluovali gradientom 

(100, 250 a 500 mmol.l-1) imidazolu v tlmivom roztoku PN. 

Dialýza 
 

Elučný roztok s purifikovaným proteínom sme prepipetovali do dialyzačného vrecka 
 

a vložili do 1000 ml dialyzačného roztoku. Dialýza prebiehala počas noci pri 4 ˚C 
 

EMSA 
 

Na EMSA reakciu sme pripravili reakčnú zmes s objemom 11 μl, ktorá obsahovala 
 

100 ng DNA, 1x EMSA tlmivý  roztok  pripravený  v laboratóriu,  prídavok  dIdC  alebo 

bez neho. K pripravenej reakčnej zmesi sme pridali DNA - viažúci proteín o rôznej 

koncentrácii: 100 ng, 300 ng, 500 ng, 1000 ng , 2000 ng a inkubovali v termobloku BIOSAN 

Bio TDB-100 pri teplote 25 °C po dobu 15-20 min. 

SDS-PAGE elektroforéza 
 

Výsledok nadprodukcie, homogenizácie a purifikácie DnaB proteínu sme analyzovali 

elektroforézou v 12% SDS-PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej Sambrook 

a kol. (1989) [5]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

Bunky Escherichia coli BL21 (DE3) sme transformovali konštruktom pET30a+. 

Nadprodukciu proteínu sme zabezpečili pridaním induktora IPTG do výslednej koncentrácie 

0,5 mmol.l-1 IPTG a postupovali sme podľa protokolu v časti Materiál a metódy. Účinnú 

nadprodukciu sme dosiahli už po 1 hodine po indukcii (Obr.1). Bunkovú kultúru sme po 

expresii centrifugovali a pelet suspendovali v 10 ml homogenizačného roztoku. Bunkové 

steny a membrány sme rozrušili sonikovaním, čím sa proteín uvoľnil do roztoku. Proteín 

bol následne detekovateľný po centrifugácii v supernatante, teda bol v očakávanej 

rozpustnej forme (Obr.2). Výsledkom nadprodukcie a následnej homogenizácie bol proteín 

fúzovaný na N-terminálnom konci s hexahistidinovou sekvenciou (His-Tag), ktorý sme 

purifikovali metódou HPLC afinitnej chromatografie. Takto pripravený purifikovaný proteín 

(Obr.3) sme používali v následných experimentoch, ktorými sme sa snažili identifikovať 

DNA – proteínové interakcie. 

752 



Expresia 
 

 
 
 

Obr. 1. SDS-PAGE profil proteínov v bunkách 
E. coli BL21 (DE3) po indukcii expresie génov s 

IPTG vo výslednej koncentrácií 0,5 mmol.l-1: 
1. dráha– 1513 bez indukcie 
2. dráha– 1513 po 1 hod. indukcii 
3. dráha- 3610 bez indukcie 
4. dráha- 3610 po 1 hod. indukcii 
5. dráha- veľkostný štandard 
6. dráha- E.coli bez indukcie 
7. dráha- E.coli po 1 hod. indukcii 

 
 
Purifikácia 

Homogenizácia 
 

 
 
 

Obr. 2. SDS-PAGE profil proteínov: 
1. dráha– 1513 po homogenizácii 
2. dráha– 1513 supernatant 
3. dráha- 1513 pelet 
4. dráha- 3610 po homogenizácii 
5. dráha- 3610 supernatant 
6. dráha- 3610 pelet 
7. dráha- E.coli po homogenizácii 
8. dráha- E.coli supernatant 
9. dráha- E.coli pelet 
10. dráha- veľkostný štandard 

 
1. DnaB 1513 2. DnaB 3610 3. DnaB Ec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. SDS-PAGE profil purifikácie proteínov 
1. dráha FT– frakcia po nanesení 
2. dráha W–frakcia po premytí 
3. dráha E- frakcia po elúcii 500 mmol.l-1 imidazolom 
4. dráha L- veľkostný štandard 
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EMSA   
DnaB  proteín  (z   A.  orleanensis CCM 3610, A. pasteurianus LMG 1513, E.coli) 

 

vykazuje schopnosť viazať sa na substrátovú DNA (E. coli oriC), čo sa pri elektroforetickej 

separácii v PAGE prejavilo zmenou mobility DNA. So zvyšujúcou sa koncentráciou 

proteínov sme pozorovali zníženú elektroforetickú pohyblivosť DNA, v dôsledku vytvorenia 

komplexu DNA-proteín (Obr. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

250 nt 

1. DnaB 1513 2. DnaB 3610 3. DnaB Ec 

 
 
 
 
 

Obr. 4. Sledovanie schopnosti DnaB proteínu interagovať s počiatkom replikácie využitím metódy EMSA 
4 % natívne PAGE 

1. dráha – DNA bez proteínu, 2. dráha – DNA s proteínom - konc. 0,1 μg, 3. dráha – DNA s proteínom - konc. 
0,5 μg, 4. dráha – DNA s proteínom - konc. 1 μg, 5. dráha – DNA s proteínom - konc. 2 μg. 

 
 

Záver   
Pripravili sme expresný systém pre úspešnú produkciu potenciálneho replikačného 

 

proteínu a optimalizovali podmienky jeho purifikácie. Prostredníctvom metódy EMSA sme 

potvrdili väzbu DnaB proteínu izolovaného z Acetobacter orleanensis CCM 3610 a 

Acetobacter pasteurianus LMG 1513 so substrátovou DNA z Escherichia coli. 
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Abstract 

 
Revision of “yeast mitochondrial genetic code”. 
The genetic code in Saccharomyces cerevisiae mitochondrial DNA (mtDNA) differs from the universal 

code by TGA being read as tryptophan, CTN as threonine, ATA as methionine and CGN for arginine, with CGA 
and CGC absent, that is recognized as the “yeast mitochondrial code” (transl_table=3). Recently we completed 
mtDNAs for all Saccharomyces species. Detailed analysis of protein coding genes revealed differences from 
already established yeast mitochondrial code. GUG is used as the translation start in the S. cariocanus cox3 gene 
as well as in free-standing ORF1 from several species. Arginine CGA and CGC codons considered as 
unassigned are present in endonucleases coded by introns. Due to the alternative splicing of cox1I5β and cobI1α, 
AUA considered as an initiation codon is absent. Consequently, the “yeast mitochondrial code” should be 
updated accepting CGA and CGC as arginine codons and GTG as the alternative initiation codon. 

 
 
Keywords: mtDNA; genetic code; Saccharomyces; sequencing 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pre    jej     prepracovanú     genetiku     a     jednoduchú     prípravu     mutantov     (aj 

v mitochondriálnom genóme), je kvasinka Saccharomyces cerevisiae obľúbeným 

jednobunkovým eukaryotickým modelovým organizmom. Je najvýznamnejším členom rodu 

Saccharomyces, kde patria aj druhy S. cariocanus, S. paradoxus, S. mikatae, S. kudriavzevii, 

S. arboricolus, S. bayanus var. bayanus, S. bayanus var. uvarum a S. pastorianus [1]. Tieto 

kvasinky sa podieľajú na fermentácii sacharidov a produkujú veľké množstvá etanolu. Ich 

hybridy sa využívajú pri výrobe piva, vína alebo palivového etanolu [2-4]. Schopnosť tvoriť 

medzidruhové hybridy a homotália priam predurčujú rod Saccharomyces na štúdium 

ekologických a evolučných hypotéz. Preto je už dlhší čas dostupné veľké množstvo sekvencií 

ba i celých chromozómov jadrovej DNA. Kompletné mtDNA pre všetky druhy 

Saccharomyces sa nám podarilo poskladať len nedávno [5]. Mitochondriálna DNA (mtDNA) 

S. cerevisiae, tak ako mtDNA mnohých iných kvasiniek obsahuje iba osem  základných 

proteín kódujúcich génov: tri podjednotky ATP syntázy (atp6, atp8, atp9), apocytochóm b 

(cob), podjednotky cytochróm c oxidázy (cox1, cox2, cox3) a ribozomálny proteín (rps3). 

Navyše mtDNA kóduje aj gény pre veľkú (rnl) a malú (rns) podjednotku ribozomálnej RNA, 

RNA podjednotku ribonukleázy P (rnpB) a sadu 24 tRNA génov [5;6]. 

Iným  významným  rysom  je  odlišnosť  kvasinkového  mitochondriálneho  kódu  od 
 

univerzálneho. Mitochondriálny kód rozpoznáva všetky kodóny za použitia iba 24 rôznych 
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tRNA.  Jadrový  kód  používa  UGA  ako  stop  kodón  a AUA  ako  izoleucín,  zatiaľ  čo 
 

mitochondrie používajú UGA ako tryptofán a AUA pre metionín [7-9]. 
 

Podrobná analýza proteínov kódovaných v mtDNA ostatných príbuzných 

Saccharomyces však ukázala, že kvasinkový mitochondriálny genetický kód treba 

aktualizovať, čo je zámerom tejto práce. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V našom  laboratóriu  boli  sekvenované  kmene:  S.  cerevisiae  NRRL  Y-12632; 
 

S. cariocanus CBS 7994; S. arboricolus NRRL Y-63701; S. kudriavzevii CBS 8840; S. 

mikatae CBS 8839; S. paradoxus CBS 2908, CBS 7400 a CBS 432; S. bayanus var. bayanus 

CBS 380 a S. pastorianus NRRL Y-27171 [5]. Mitochondriálne genómy ostatných kmeňov: 

S. arboricolus CBS 10644; S. eubayanus CBS 12357; S. pastorianus Weihenstephan 34-70; S. 

uvarum CBS 395; S. cerevisiae S288c boli získané z databázy GenBank [6;10-12]. 

Anotácia génov bola realizovaná pomocou MFannot [13;14] v programe Vector NTI 
 

v.10 (InforMax, Inc.). Nomenklatúra intrónov a endonukleáz bola podľa Lambowitz a Belfort 

[15]. Medzigénové otvorené čítacie rámce (ORF) boli číslované podľa Foury a kol. [6] a de 

Zamaroczy a Bernardi [16]. Nomenklatúra génov bola podľa pravidiel opísaných v GOBASE 

[17]. Gény kódujúce proteíny boli porovnávané v programoch ClustalX2 (porovnanie 

nukleotidovej a aminokyselinovej sekvencie), BioEdit (pomer AT a GC), DNAstar (codon 

usage) a BLAST (porovnanie s ostatnými anotovanými druhmi). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Genetický kód v mtDNA kvasiniek sa odlišuje od univerzálneho genetického kódu 

v tom, že TGA kodón je prekladaný ako tryptofán, CTN ako treonín, ATA ako metionín 

a CGN ako arginín, pričom CGA a CGC kodóny absentujú, čo je rozoznávané v GenBank ako 

kvasinkový mitochondriálny kód (the „yeast mitochondrial code“ (transl_table=3) [7-9]. Gén 

pre trnR2 (antikodón ACG) bol nájdený v mtDNA všetkých Saccharomyces, hoci CGN 

kodón je prítomný v exónoch len jeden krát, ako CGU (okrem S. arboricolus), kóduje 

nekonzervovaný zvyšok arginínu v rps3 proteíne. CGU kodón sa nachádza častejšie v intrón- 

kódovaných alebo vo voľne stojacich otvorených čítacích rámcoch (ORF - open reading 

frame) v medzigénových oblastiach. V nich sa nachádzajú aj kodóny CGA a CGC, dosiaľ 

považované za nevyužívané. Najpresvedčivejším dôkazom je CGC kodón nachádzajúci sa 

v čítacom rámci intrónu cox1I2 v mnohých kmeňoch S. cerevisiae, vrátane dobre 

preštudovaného modelového kmeňa S288c. Tento multifunkčný proteín je potrebný na zostrih 
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intrónov II. skupiny z cox1 pre-mRNA tak ako aj pre ich mobilitu [18;19]. Zjavne, tRNA 

kódujúca trnR2 gén je potrebná v Saccharomyces prevažne pre expresiu mobilných elementov 

a je preto získavaná a strácaná v rôznych kladoch Saccharomyces/Kluyveromyces komplexu 
 

 
(obr. 1) [20,21]. 

 
 

Obr. 1. Zisk a strata trnR2 v rôznych kladoch Saccharomyces/Kluyveromyces komplexu. Prítomnosť trnR2 
je zvýraznená modrou, absencia červenou [upravené podľa 20]. 

 
 

Proteín kódujúce gény začínajú s ATG, s niekoľkými výnimkami. Translačný štart v S. 

cariocanus cox3 géne je GTG (GUG) a bol už popísaný v cox2 géne S. cerevisiae ako menej 
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efektívny ako originálny ATG kodón [22]. Iniciácia translácie z najbližšieho (downstream) 

AUG je nepravdepodobná, pretože mutagenéza regulárneho iniciačného kodónu neumožňuje 

preklad z tohto miesta [22]. V rozpoznaní translačného štartu hrá zásadnú úlohu štruktúra 

stonka-slučka (stem-loop), ktorá sa nachádza na prvých šiestich kodónoch v mRNA [23]. 

Prvých 50 nukleotidov v cox3 géne všetkých sekvenovaných Saccharomyces je identických, 

čo zdôrazňuje spoľahlivosť určenia GUG ako iniciačného kodónu (obr. 2A). Ďalšou 

výnimkou je používanie GUG ako translačného štartu vo voľne stojacich ORF1 v S. 

kudriavzevii, S. mikatae, S. bayanus, S. uvarum, S. arboricolus a S. pastorianus (obr. 2B). 

Tento gén s neznámou funkciou kóduje hypotetický maturáze-podobný proteín, jeho štart 

kodón zasahuje do 3´konca cox2 génu a čítací rámec začína 16 bp pred stop kodónom cox2 

génu [6]. 
 
 
cox3 M T H L E R S R H Q Q H P F H M V 
S. cerevisiae NRRL Y-12632 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. paradoxus CBS 2908 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. paradoxus CBS 7400 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. cariocanus CBS 7994 AAAAA GTGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. mikatae CBS 8839 AAATT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. kudriavzevii CBS 8840 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. arboricolus NRRL Y-63701 AAATT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. arboricolus CBS 10644 AAATT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. pastorianus NRRL Y-27171 AAAAA ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. bayanus CBS 380 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 
S. uvarum CBS 395 AATTT ATGACACATTTAGAAAGAAGTAGACATCAACAACATCCATTTCATATGGT 

************************************************** 
A. 

 
ORF1 M I K W T M 
S. cerevisiae NRRL Y-12632 ATGATTAAATGAACAATAATTAATATAAATTTGTTATTAATGTTTTTAAT 
S. paradoxus CBS 2908 ATGATTAAATGAACAATAATTAATATCTATTTATTATTAAATTTTTTAAT 
S. paradoxus CBS 7400 ATGATTAAATGAACAATAATTAATATAAAGTTATTATTAATGTTTTTAAT 
S. cariocanus CBS 7994 ATGATTAAATGAACAATAATTAACATAAATTTATTATTAATGTTTTTAAT 
S. kudriavzevii CBS 8840 GTGATTAAATGAACAATAGTTAATATCTATTTATTATTAAAATTTTTAAT 
S. mikatae CBS 8839 GTGATTAAATGAACAATAGTTAATATCTATTTATTATTAAAATTATTAAT 
S. arboricolus CBS 10644 GTGATTAAATGAACAATAATTAATATCTACTTATTATTAAAGTTTTTAAT 
S. arboricolus NRRL Y-63701 GTGATTAAATGAACAATAATTAATATCTATTTATTATTAAAGTTTTTAAT 
S. pastorianus NRRL Y-27171 GTGATTAAATGAACAATAATTAATATTTATTTATTATTA------TTAAT 
S. bayanus CBS 380 GTGATTAAATGAACAATAATTAATATTTATTTATTATTA------TTAAC 
S. uvarum CBS 395 GTGATTAAATGAACAATAATTAATATTTATTTATTATTA------TTAAC 

***************** **** ** * ** ****** **** 

B. 
 

Obr. 2. GTG ako iniciačný kodón. A. Iniciačný kodón v cox3. B. Iniciačný kodón v ORF1. Nezvyčajné 
kodóny sú zvýraznené sivo. Podčiarknuté sekvencie sa prekrývajú s 3´koncom cox2 génu. 

 
 

Preferovaný terminačný (stop) kodón v exónoch je UAA, kodón UAG je používaný 

iba občas v cox2 géne (S. kudriavzevii a S. mikatae) a častejšie v intrón-kódovaných ORF. 

Využívané kodóny v čítacích rámcoch ukazujú silnú tendenciu ku kodónom končiacim na T 

alebo A, ako už bolo pozorované v mitochondriálnych genómoch iných kvasiniek. Preferencia 

kodónov je podobná ako pri už sekvenovaných Saccharomyces mtDNA [6;24]. 
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TTT F Phe TCT S Ser TAT Y Tyr TGT C Cys 
TTC F Phe TCC S Ser TAC Y Ty TGC C Cys 
TTA L Leu TCA S Ser TAA * Ter TGA W Trp 
TTG L Leu TCG S Ser TAG * Ter TGG W Trp 
CTT T Thr CCT P Pro CAT H His CGT R Arg 
CTC T Thr CCC P Pro CAC H His CGC R Arg 
CTA T Thr CCA P Pro CAA Q Gln CGA R Arg 
CTG T Thr CCG P Pro CAG Q Gln CGG R Arg 

ATT I Ile ACT T Thr AAT N Asn AGT S Ser 
ATC I Ile ACC T Thr AAC N Asn AGC S Ser 
ATA M Met ACA T Thr AAA K Lys AGA R Arg 
ATG M Met i ACG T Thr AAG K Lys AGG R Arg 
GTT V Val GCT A Ala GAT D Asp GGT G Gly 
GTC V Val GCC A Ala GAC D Asp GGC G Gly 
GTA V Val GCA A Ala GAA E Glu GGA G Gly 
GTG V Val GCG A Ala GAG E Glu GGG G Gly 

 

Revised Yeast Mitochondrial Code (transl_table=3) 
 

Differences from the 
Standard Code: 

 

AUA 
Code 
Met 

3 
M 

Standard 
Ile I 

CUU Thr T Leu L 
CUC Thr T Leu L 
CUA Thr T Leu L 
CUG Thr T Leu L 
UGA Trp W Ter * 

 

Alternative Initiation 
Codons: 
Saccharomyces: GTG 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Revízia kvasinkového mitochondriálneho genetického kódu. Revidované kodóny sú 
zvýraznené sivo. 

 
 

Záver   
Analýza  proteín  kódujúcich  génov  mtDNA  rôznych  Saccharomyces  ukázala,  že 

 

doteraz uznávaný mitochondriálny genetický kód treba aktualizovať. Okrem už známych 

zmien treba CGA a CGC akceptovať ako zriedkavé kodóny pre arginín a GTG ako 

alternatívny iniciačný kodón (obr. 3). 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Vaughan-Martini A., Martini A. (2011) Saccharomyces meyen ex reess (1870).  In: 

Kurtzman C. P. et al. (eds). The Yeasts: A Taxonomic Study. Elsevier, Amsterdam, 

Netherlands p. 733 
 

[2] Replansky T., Koufopanou V., Greig D., et al. (2008) Trends Ecol. Evol. 23, p. 494 

[3] Sipiczki M. (2008) FEMS Yeast Res. 8(7), p. 996 

[4] Borneman A. R., Pretorius I. S. (2015) Genetics. 199(2), p. 281 
 

[5] Szabóová D., Szemes T. Sulo P. (2016) Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016, 
 

Zborník recenzovaných príspevkov, Bratislava, SR, p. 731 
 

[6] Foury F., Roganti T., Lecrenier N., et al. (1998) FEBS Lett. 440, p. 325 

[7] Clark-Walker G. D., Weiller G. F. (1994) J. Mol. Evol. 38, p. 593 

[8] Lang B. F., Lavrov D., Beck N., et al. (2012) Mitochondrial tRNA structure, identity, 

and  evolution  of  the  genetic  code.  In:  Bullerwell  C.  E.  (ed)  Organelle  genetics. 

760 



Evolution   of  organelle   genomes   and   gene   expression.   Springer-Verlag,   Berlin, 
 

Germany, p. 431 
 

[9] Elzanowski A., Ostell J. (2013) The genetic codes, NCBI website, 2010, Available 

from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi. 

[10]  Liti G., Ba, A. N. N., Blythe M., et al. (2013) BMC genomics. 14(1), p. 69 

[11]  Okuno M., Kajitani R., Ryusui R., et al. (2016) DNA Res. 23(1), p. 1. 

[12]  Kellis M., Patterson N., Endrizzi M., et al. (2003) Nature. 423(6937), p. 241 
 

[13]  Lang B. F., Jakubkova M., et al. (2014) Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 111(16), p. 5926 

[14]  MFannot [Citované: 1.3.2017] <http://megasun.bch.umontreal.ca/cgi- 

bin/mfannot/mfannotInterface.pl> 
 

[15]  Lambowitz A. M., Belfort M. (1993) Annu. Rev. Biochem. 62(1), p. 587 

[16]  de Zamaroczy M., Bernardi G. (1986b) Gene. 47(2), p. 155 

[17]  O'Brien K. J., Li L., McAdam D., et al. (2006) Rightful resistance in rural China. 
 

Cambridge University Press, Cambridge, UK, p. 88135 
 

[18]  Moran J. V., Zimmerly S., Eskes R., et al. (1995) Mol. Cell. Biol. 15, p. 2828 

[19]  Lambowitz A. M., Zimmerly S. (2004) Annu. Rev. Genet. 38, p. 1 

[20]  Kurtzman C. P. (2003) FEMS Yeast Res. 4, p. 233 
 

[21]  Langkjar R. B., Casaregola S., Ussery D. W., et al. (2003) Nucleic Acids Res. 31, 

p. 3081 

[22]  Bonnefoy N., Fox T. D. (2000) Mol. Gen. Genet. 262(2), p. 1036 

[23]  Bonnefoy N., Bsat N., Fox T. D. (2001) Mol. Cell. Biol. 21, p. 2359 

[24]  Procházka E., Franko F., Poláková S., et al. (2012) FEMS Yeast Res. 12(7), p. 819 

761 



Analýza intrónov a voľne stojacich čítacích rámcov mitochondriálnej DNA 
Saccharomyces. 

 
Dana Szabóová, Pavol Sulo 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Mlynská 

dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; szaboova39@uniba.sk 
 
 
 
Abstract 

 
Analysis of introns and free-standing reading frames of mitochondrial DNA Saccharomyces. 
Group I. and II. introns are present in Saccharomyces mitochondrial DNA (mtDNA) only within cox1, 

cob and rnl genes. A detailed analysis suggests cox1I3α insertion site in the position 242 in order to preserve 
conserved G-G-F-G-N motif. A number of introns also contain open reading frames (ORFs), with different 
homing endonuclease (HE) motifs, in phase with the upstream exon. The exceptions are cox1I5β and cobI1α, 
where alternative splicing takes place. Introns represent a class of mobile elements randomly distributed among 
the different species. There are a few remarkable exceptions like cox1I3β, which has not been found in S. 
cerevisiae but besides S. arboricolus in all other Saccharomyces species. Very rare is the orphan cox1I4γ intron 
that occurs only in S. uvarum strains. Both are considered as a main source of Dobzhansky–Muller nuclear 
incompatibilities that may result in the divergence of yeast species. 

 
Keywords: mtDNA; introns; ORF; “homing endonucleases”; Saccharomyces 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Mitochondriálna DNA (mtDNA) kvasiniek z rodu Saccharomyces obsahuje gény pre 

tri podjednotky ATP syntázy (atp6, atp8, atp9), apocytochóm b (cob), podjednotky 

cytochróm c oxidázy (cox1, cox2, cox3) a ribozomálny proteín (rps3). Navyše kóduje aj 

podjednotky ribozomálnej RNA (rnl) a (rns), RNA podjednotku ribonukleázy P (rnpB) a 24 

tRNA génov [1;2]. Cox1, cob a rnl gény bývajú prerušené viacerými intrónmi I. alebo II. 

skupiny, ktoré sa odlišujú na základe typických štrukturálnych motívov. Niektoré intróny 

obsahujúce otvorený čítací rámec (ORF - open reading frame), kódujúci maturázu/homing 

endonuklázu, často potrebnú pre zostrih alebo pre horizontálny transfer do iného biologického 

druhu [3]. Gény sú oddelené dlhými AT-bohatými medzigénovými úsekmi, v ktorých sa 

sporadicky nachádzajú voľne stojace čítacie rámce s rovnakými motívmi (LAGLIDADG) ako 

ORF v intrónoch [2]. 

Intróny kódujúce „homing endonukleázy“, ako aj voľne stojace ORF reprezentujú 

triedu mobilných elementov, ktoré sa šíria horizontálne. Intróny sa premiestňujú najmä 

pomocou „homingu“, čo je proces označujúci premiestnenie intrónu do neobsadeného miesta 

inzercie v inej molekule. Preto sa nachádzajú v rôznych biologických druhoch a kmeňoch 

v rovnakej pozícii toho istého génu. Sú cyklicky získavané a strácané („gain and lost“) a preto 

aj náhodne distribuované v rámci rôznych biologických druhov [4-6]. 
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Zámerom tejto práce bolo podrobne charakterizovať vlastnosti a distribúciu mobilných 

elementov (intrónov a voľne stojacich ORF) v mtDNA Saccharomyces. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V našom laboratóriu boli sekvenované kmene: S. cerevisiae NRRL Y-12632; S. 

cariocanus CBS 7994; S. arboricolus NRRL Y-63701; S. kudriavzevii CBS 8840; S. mikatae 

CBS 8839; S. paradoxus CBS 2908, CBS 7400 a CBS 432; S. bayanus var. bayanus CBS 380 

a S. pastorianus NRRL Y-27171 [2]. Mitochondriálne genómy ostatných kmeňov: S. 

arboricolus CBS 10644; S. eubayanus CBS 12357; S. pastorianus Weihenstephan 34-70; S. 

uvarum CBS 395; S. cerevisiae S288c boli získané z databázy GenBank [1;7-9]. Anotácia 

génov bola realizovaná v prvom prístupe pomocou MFannot [10;11] v programe Vector NTI 

v.10 (InforMax, Inc.). Presné umiestnenie exónov a intrónov bolo určené na základe 

porovnania s už anotovanými mtDNA viacerých S. cerevisiae a S. paradoxus [1;3;12]. 

Nomenklatúra intrónov a endonukleáz bola podľa Lambowitz a Belfort [13]. Medzigénové 

otvorené čítacie rámce (ORF) boli číslované podľa Foury a kol. [1] a de Zamaroczy a 

Bernardi [14]. Nomenklatúra génov bola podľa pravidiel opísaných v GOBASE [15]. Gény 

kódujúce proteíny  boli  porovnávané  v  programoch  ClustalX2  (porovnanie  nukleotidovej 

a aminokyselinovej sekvencie) a BLAST (porovnanie s ostatnými anotovanými druhmi). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Iba tri gény (cox1, cob a rnl) v mtDNA Saccharomyces bývajú prerušené intrónmi. 

Hoci väčšina z nich sú intróny I. skupiny, štyri z nich patria medzi intróny II. skupiny, a iba 

dva z nich (cox1I1 a cox1I2) kódujú proteín s motívom maturázy/reverznej transkriptázy. 

Intróny sú vložené do rovnakých miest, ako bolo popísané u iných Saccharomyces, najmä u 

viac ako 100 kmeňov S. cerevisiae [3;4;1216;17] (Obr. 1). Avšak podrobné porovnanie DNA 

a proteínov ukázalo, že inzerčné miesto pre cox1I3α by malo byť posunuté do pozície 242, 

pretože zostrih v pozícii 243 by generoval aminokyselinu lyzín miesto asparagínového zvyšku 

v časti GGFGN v oboch S. arboricolus molekulách. Tento motív je konzervovaný v „strome 

života“ od kvasiniek po človeka a GGFGN- [WY] - [FL] - [MV] je súčasťou známeho motívu 

pre rozhranie vody a membrány v cytochróme c a chinolín oxidázach [18]. 

Prevažná väčšina intrónov nesie endonukleázam-podobné ORF [19;20] (Obr. 1). 

Niektoré intróny obsahujúce ORF, vo fáze s predchádzajúcim exónom, bývajú prerušené 

posunom čítacieho rámca („frame-shift“) stop kodónom, často kvôli inzercii GC klastra. Za 

potenciálne  aktívne  boli  preto  považované  iba  ORF,  ktoré  majú  aspoň  jeden  motív 
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charakteristický pre „homing endonukleázu“ (LAGLIDADG, GIY-YIG, atď) [21;22]. 
 

 
 

Obr. 1. Výskyt intrónov a voľne stojacich ORF. Intróny a voľne stojace ORF s aspoň jedným motívom 
charakteristickým pre „homing endonukleázu“ (LAGLIDADG, GIY-YIG, atď) sú čierne; bez čítacieho rámca 

biele; so skráteným ORF prerušeným stop kodónom sú bodkované. 
 
 

Sú však dve výnimky: cox1I5β a cobI1α, kde ORF kóduje motív typický pre homing 

endonukleázy/maturázy, ktorý nie je vo fáze s predchádzajúcim exónom. Cox1I5β nie je 

považovaný za mobilný, pretože pre zostrih je potrebných aspoň päť rôznych proteínových 

faktorov kódovanými jadrom ako aj ORF cobI3. Dôvodom je, že 3´ miesto zostrihu leží 

nezvyčajne ďaleko od katalytického jadra intrónu. Preto ORF pozostávajúca z 357 

aminokyselín a obsahujúca dva LAGLIDADG motívy je považovaná v S. cerevisiae za 

neaktívnu [23]. Podrobná štúdia mitochondriálneho transkriptómu v S. cerevisiae však 

poukázala na  alternatívne  miesto  zostrihu,  umožňujúce  cox1I5β ORF  sa  dostať  do  fázy 

s predchádzajúcim exónom [24]. My sme našli rovnaký konsenzus (ACTTATTATATATT) 

pre alternatívne miesto zostrihu v niektorých druhoch Saccharomyces (S. paradoxus CBS 

432, S. mikatae, S. cariocanus, S. bayanus CBS 380, S. uvarum CBS 395, S. eubayanus a oba 

S. pastorianus kmene; Obr. 2). 
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Obr. 2. Miesto alternatívneho zostrihu cox1I5β [upravené podľa 24]. 
 
 

Podobný princíp by mohol byť využívaný aj v prípade cobI1α. Hypotetické miesto pre 

alternatívny zostrih s konsenzus sekvenciou AAATATTAG(G/A)T(A/T)AATTTA, umožňuje 

analogicky transláciu intrónového čítacieho rámca vo fáze s predchádzajúcim exónom (O 

br. 3). 169 až 297 aminokyselín dlhý čítací rámec s jedným GIY-YIG 
 

endonukleázovým motívom [25] sa nachádza v S. paradoxus CBS 7400, S. cariocanus, S. 

pastorianus, S. mikatae a S. eubayanus. 

 
 
 

Obr. 3. Miesto alternatívneho zostrihu cobI1α. 
 
 

Intróny a voľne stojace ORF sa nachádzajú v rôznych druhoch, ale v rovnakej pozícií 

mtDNA. Sú cyklicky získavané a strácané („gain and lost“) a preto aj náhodne distribuované 

v rámci rôznych biologických druhov [4-6]. Je však známych niekoľko pozoruhodných 

výnimiek. Intrón cox1I3β doposiaľ nebol nájdený v S. cerevisiae hoci bolo sekvenovaných 

viac ako sto kmeňov. Okrem oboch kmeňov S. arboricolus, je cox1I3β prítomný vo všetkých 

ostatných druhoch Saccharomyces [3;4;16]. 
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Intrón cox1I4γ sa vyskytuje len vzácne a to iba v S. bayanus CBS 380 a S. uvarum 

CBS 395. Nepodarilo sa nám nájsť homológ ani v literatúre ani v databázach [4]. Intrón 

cox1I4α, ktorý kóduje „homing endonukleázu“ I-Scel1 s LAGLIDADG motívom [26] nebol 

identifikovaný v žiadnom inom Saccharomyces okrem S. cerevisiae. Na rozdiel od cox1I4γ, 

sa však cox1I4α sporadicky vyskytuje v niektorých príbuzných druhoch zo 

Saccharomyces/Kluyveromyces komplexu, napr. Naumovia castellii [27] a Kluyveromyces 

marxianus [4;28]. 

Voľne stojace ORF [14], boli popísané v mtDNA S. cerevisiae a S. pastorianus, ich 
 

výskyt je  však  kmeňovo-špecifický.  ORF1,  ORF2  a ORF4,  ortológy  sa  tak  nachádzajú 

v niektorých druhoch Saccharomyces a v iných nie. Kódujú jeden alebo dva motívy 

LAGLIDADG a DNA-viažucu „helix-turn-helix“ doménu [29]. Vzhľadom na počet stop 

kodónov alebo inzercií GC klastrov sa ORF2 vyskytuje väčšinou v skrátenej forme [4;16]. 

Kódujúci čítací rámec s jedným LAGLIDADG motívom bol zistený len u S. cariocanus. 

ORF3 nebolo možné nájsť v žiadnom z „necerevisiae“ Saccharomyces a je otázne či kóduje 

funkčný proteín. Úplné ORF4 bolo nájdené iba v S. cerevisiae a S. arboricolus (Obr. 1). Zo 

všetkých predtým identifikovaných malých ORF oblastí s homológiou k ORF5 [1] sa našla 

iba v S. paradoxus a S. cariocanus a jedná sa zjavne o genomický artefakt [30]. 
 
 

Záver   
Detailná analýza intrónov a voľne stojacich ORF v mtDNA Saccharomyces ukázala, 

 

že treba revidovať miesto inzercie cox1I3α na pozíciu 242. Napriek predpokladom náhodnej 

distribúcie intrón cox1I3β doposiaľ nebol nájdený v S. cerevisiae a intrón cox1I4α v žiadnom 

inom Saccharomyces okrem S. cerevisiae. Tiež cox1I4γ sa vyskytuje len vzácne a to iba 

v kmeňoch  s mtDNA   S.   uvarum.   Ak   nie   je   ORF   kódovaná   intrónom   vo   fáze 

s predchádzajúcim exónom, ako je to známe v prípade cox1I5β a cobI1α uplatňuje sa 

alternatívny zostrih umožňujúci tento spôsob translácie. Voľne stojace ORF sa v 

Saccharomyces s výnimkou ORF1 vyskytujú sporadický, často v neaktívnej forme. 
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Abstract 

 
Recent studies have highlighted the importance of long non-coding RNAs (lncRNAs) in the development 

of colorectal cancer. This is one of the leading causes of cancer-related death. The low level of primary sequence 
conservation of lncRNAs creates a challenge in term of the prediction of secondary structures which could help 
to identifying their function. Such RNA structural domains may be involved in the initiation of interactions with 
RNA binding proteins, other RNA molecules, DNA or chromatin. While an intense effort is undergoing to 
elucidate the functions and structural features of lncRNAs, experimental approaches (e.g. SHAPEseq and 
cas9/CRISPR) are laborious. Hence, there is need of efficient bioinformatics approaches to assist in unravelling 
the structure and function of these molecules. In this preliminary work we gathered evidence of conserved 
structures in specific lncRNAs and evaluated significant changes in lncRNAs expression in a colorectal cancer 
cell line. 

 
 
Keywords: lncRNAs; secondary structure; colorectal cancer; hypoxia 

 
 
 
Introduction and formulation of aim 

 

The pervasive transcription of eukaryotic genomes into a variety of non-coding RNA 

classes in now well established. In this diverse ecosystem, long non-coding RNA (lncRNAs) 

are defined as RNA longer than 200 nucleotides with no apparent coding potential. The 

structure of lncRNAs is significantly more complex than mRNA and can differently regulate 

RNA processing for example: with the formation of hairpins on the nascent transcript creating 

physical barriers which prevent backtracking and promote forward elongation by Polymerase 

II[1]. 

Specific patterns of lncRNA expression coordinate cell state, differentiation and 

development. Gene deficiency or mutation has been implicated in numerous human diseases, 

including cancer. The first characterised lncRNA was HOTAIR that plays a critical oncogenic 

role in regulating chromatin state[2]. Colorectal cancer (CRC) represents the third most 

common type of cancer and one of the major causes of cancer-related deaths[3].  Solid 

tumours in metastatic CRC enter an oxygen deficient state (Hypoxia) due to a lack  of 

available  oxygen  and  disorganized  angiogenesis.  Hypoxia  stress  results  in  the genetic 
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reprogramming of cancer cells towards a more aggressive phenotype. This tends to resist 

death by escaping the unfavorable environment[4]. 

In this study, we explored the structural features of lncRNAs using recent 

computational approaches focused on specific set of positionally conserved (pc)  RNAs. 

These pcRNAs display a highly conserved genomic context yet are characterised by poor 

sequence conservation. Our findings provide evidence that particular regions along pcRNA 

transcripts appear to form structural domains or modules which may be important for their 

function. In addition, we investigated differential gene expression in the hypoxic colorectal 

cancer cell line to identify the most significantly dysregulated lncRNAs for further analysis 

and characterisation. 
 
 
Material and methods 

 

For lncRNAs secondary structure computational pipeline specific dataset of pcRNAs 

was obtained from Dr. Tommasso Leonardi (EMBL-EBI). The choice of pcRNAs for 

structural prediction was based on their conserved genomic context and microhomology of 

short sequence motifs [5]. Data processing steps included: 1) selection of the longest 

transcript for every unique gene; 2) producing FASTA files for the Graphclust software 

(v0.7.6)[6] for clustering sequences into structurally similar groups. These clustered groups 

were run through the infeRNAl (v1.1.2)[7] programme to find further structurally similar 

regions in other transcripts. Graphclust output groups were then mapped back to the 

transcripts from infeRNAl results. For the next step we computed structural accessibility 

regions using the ViennaRNA (v2.1.3) suite of tools and RNAplfold (v2.3.4) in particular. The 

ulength option was set to 10 (u=10).The final data were processed to extract accessibility 

values and location coordinates of clusters along individual transcripts which were produced 

by GraphClust, using. Plots, showing probable secondary structural elements in transcripts 

were also generated directly in the analysis notebook with the matplotlib library 

(‘http://matplotlib.org/’). With the use of python programming language in jupyter 

environment plots with accessibility regions and different clusters from graphclust output 

were produced to visualize various regions. 

The dataset for RNAseq analysis consisted of data from the colorectal cancer cell-line 

HCT116. These cells had been exposed to reduced oxygen (1% O2) over 0, 1, 2 and 24h 

respectively and compared to control samples. Raw data for RNA-seq analysis was obrained 

from the ENA database (PRJNA321835). Reads were aligned to the reference transcriptome 

(human long non-coding RNA transcript sequences, GENCODE/GRCh38.p7)  using Kallisto 
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(v0.43.00)[8] and differential expression analysis was performed with Sleuth R package. All 

plots were generated with R/BioConductor. 
 
 
Results and discussion 

 

Positionally conserved lncRNAs exhibit both conserved microhomology and tissue- 

specific expression. They have a strong association with chromatin loops which are in contact 

with enhancer sequences[5]. We chose this particular dataset of pcRNAs because of their 

higher conservation. For data processing we selected the longest transcripts per each gene and 

clustered them with Graphclust programme. With the use of infeRNAl we were able to 

reversely detect more possibly matching transcripts. We obtained 26 different conserved 

clusters distributed among analyzed transcripts. We noticed reproducible patterns of clusters 

located at specific positions along transcripts, suggesting a possible functional regions. 

The following step required investigation of unpaired nucleotides probability for each 

transcript individually. The efficient binding of proteins, siRNA, miRNA and other molecules 

to RNA relies upon their binding motifs accessibility. Therefore, their identification has an 

important role which needs to be taken into account when RNA structure is being predicted. 

Our results showed the presence of regions obtained with Graphclust at locations with very 

low probability of unpaired nucleotides which may imply higher possibility of functional 

secondary structure (Fig. 1). To identify individual clusters we performed different 

visualization where all the unique clusters were visible and localized at very specific position 

on transcripts. We presume the unique locations on each transcript (Fig. 2) may represent 

important structural elements which are perhaps responsible for their function. 
 
 

 
 

Fig. 1. The accessibility regions with clusters abundance within highlighted regions along pcRNAs 
transcripts 

The blue color represents the probability of unpaired regions along transcript length and red color clusters 
locations. This visualisation was performed for each individual transcript. 
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Fig. 2. Representation of nucleotides accessibility and unique clusters 
Clusters locations (bottom plot) mapped along transcripts representation of unpaired nucleotides probability 

(upper plot). 
 
 

The RNA-seq differential expression analysis of lncRNAs showed 6 significant hits 

with adjusted P < 0.001 (Fig. 3). Functional annotations of many lncRNAs are still not 

known. The prediction of structural elements along lncRNAs could have a profound effect on 

their annotation and the design of further computational or laboratory experiments. 
 
 

 
 

Fig. 3. RNA-seq differential expression analysis 
Six most significantly expressed transcripts with p < 0,001 three-upregulated and three-downregulated lncRNAs 

transcripts during different time exposure (0,1,2,24h) to reduced oxygen. 
 
 

Increasing evidence has been accumulating for the critical roles played by lncRNAs as 

regulators of molecular function. With the ongoing identification of novel lncRNAs, there is a 

critical need to functionally annotate them. Undocumented structural features and low levels 

of primary sequence conservation for lncRNAs make it difficult to make inferences based on 

such comparison. However, structural elements along lncRNAs may provide valuable clues 

into lncRNA functional mechanisms[4]. With the development of this new combined 

approach we identified specific patterns structural domains along lncRNA transcripts which 
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could play a key role in their function and regulation. We demonstartated differential 

expression of 6 lncRNAs in hypoxic colorectal cancer cell-lines. With the lncRNA structural 

prediction we further plan to investigate the highly expressed lncRNAs in CRC to clarify their 

function by identifying structural domains for further study and perhaps cas9/CRISPR 

targeting. 
 
 
Conclusion 

 

Long non-coding RNAs consist of structural elements which may play role in their 

function. Though the pipeline is not finish yet but already shows very promising results. The 

importance of identifying lncRNAs is linked to their increased abundance in hypoxic 

colorectal cancer. It would be exciting to further explore the function of these lncRNAs once 

the method is completed. 
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Abstract 

 
Bactericidal and proliferative effect on breast milk pathogens 
Breast milk represents an optimal form of childs nutrition. Bacause of this fact there were a lot of 

studies and researches made , that proved its biological features and its irreplacable benefits. This work is 
focused on monitoring bactericidal and proliferative effect of breast milk on bacterial tribes Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and on yeast fungus microorganizms Candida albicans. Both 
bactericidal and poliferative effect of breast milk was recorded in various intensity. The most significant was 
bactericidal effect on Staphylococcus aureus tribe  the least significant  was bactericadal effect on Escherichia 
coli. When it comes to poliferative   effect , the most significant   effect wa on Escherichia coli the least 
significant on Candida albicans. 

 
 
Keywords: breast milk; bactericidal effect; proliferative effect; pathogens 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

K téme baktericídneho a proliferačného účinku materského mlieka na patogény som sa 

dostala náhodou. Čítala som mnoho článkov o materskom mlieku, počúvala veľa babských 

rád. Naše babky aj prababičky ním liečili mnohé ochorenia, ekzémy, bolesti ucha, zápaly oka 

a mnohé iné. Popri týchto informáciách ma napadla myšlienka vyskúšať, či má materské 

mlieko naozaj také účinky, ako sa hovorí. 

V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť skúmaniu materského mlieka, predmetom 

záujmu mnohých vedcov sú aminokyseliny alebo protilátky, snažia sa preukázať ich účinok 

na mnohé degeneratívne, či traumatické ochorenia. 

Okrem prospešného účinku má materské mlieko aj inú funkciu. Dojčenie je pre matku 

a dieťa veľmi dôležitý jav, kedy sa medzi týmito dvoma bytosťami vytvára silný cit a zároveň 

sa dieťaťu dostávajú látky potrebné pre jeho vývin a imunitu. 

Cieľom tejto práce bolo dokázať baktericídny a proliferačný účinok materského 

mlieka na vybrané bakteriálne kmene. Pri prvých troch vzorkách som dokazovala prítomnosť 

baktérií kvantitatívnym  a  kvalitatívnym  stanovením.  Tieto  vzorky  neboli  pasterizované 

a preto neboli použite na ďalšie spracovanie. Pri pasterizovaných vzorkách som zisťovala 

baktericídny účinok diskovou difúznou metódou a proliferačný účinok inokuláciou baktérií do 

materského mlieka a následným vyočkovaním na selektívne pôdy. 
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Materiál a metódy 
 

Vo výskumnej časti som sledovala desať vzoriek materského mlieka, ktoré boli 

získané od matiek na oddelení šestonedelia vo Fakultnej nemocnici v Nitre, po získaní 

kladného stanoviska etickej komisie a od matiek dobrovoľníčok. Každá matka podpísala 

súhlas dotknutej osoby podľa § 7 zákona č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a 

odpovedala na otázky z dotazníka, ktoré sa týkali veku rodičky, počtu pôrodov a dňa od 

pôrodu, v ktorom sa spustila laktácia. Matky poskytli 2 až 10 ml materského mlieka, ktoré 

bolo odobraté do sterilných skúmaviek a následne bolo pasterizované. V praktickej časti som 

sa zamerala na správny odber materského mlieka, jeho skladovanie a ďalšie spracovanie. 

Zvolila som kryotermické skladovanie vzoriek pri teplote -22 °C po dobu 24 dní. Mnohé 

štúdie zamerané na problematiku pasterizácie preukázali inhibičný účinok Holderovej 

pasterizácie na aktivitu dôležitých imunomodulačných zložiek. Podrobnejšie sa tejto 

problematike venuje štúdia uskutočnená Koeningom, ktorá skúmala vplyv pasterizácie na 

jednotlivé typy imunoglobulínov a enzým lyzozým. Pri zisťovaní koncentrácií lyzozýmu 

dochádzalo vo všetkých prípadoch k jeho rapídnemu zníženiu až o 65-85% v kolostre a 23- 

33% v zrelom materskom mlieku [1]. V prípade prvých troch vzoriek, ktoré neprešli 

procesom pasterizácie, som zisťovala prítomnosť patogénov (kvantitatívnym a kvalitatívnym 

stanovením). U ostatných vzoriek, ktoré prešli procesom pasterizácie na novorodeneckom 

oddelení som zisťovala baktericídny účinok diskovou difúznou metódou a proliferačný 

účinok na vybrané bakteriálne kmene. Na stanovenie baktericídneho a proliferačného účinku 

boli použité referenčné kmene zo zbierky Masarykovej univerzity v Brne. 

Príprava vzoriek a referenčných kmeňov 
 

Obsah kojeneckých fliaš s pasterizovanými vzorkami materského mlieka č. 4-10 som 

pomocou sterilnej sklenenej pipety v objeme 0,5 ml napipetovala do označenej skúmavky pre 

danú vzorku. Do posledného radu skúmaviek som napipetovala objem 1ml materského mlieka 

z každej vzorky, ktoré som ďalej použila pre aplikáciu na sterilné disky, pre stanovenie 

baktericídneho účinku. Z referenčných kmeňov zo zbierky kmeňov MU v Brne: Escherichia 

coli CCM 3954, Pseudomonas aeruginosa CCM 3955, Staphylococcus aureus CCM 3953, a 

Candida albicans CCM 8186 som si pripravila suspenziu kmeňa s fyziologickým roztokom. 

Dodržala som hodnotu zákalu 0,5  podľa McFarlanda. 

Stanovenie baktericídneho účinku materského mlieka - Disková difúzna metóda 
 

Táto metóda sa používa pri zisťovaní účinnosti antibiotika na baktérie [2]. V našom 

prípade som miesto diskov s antibiotikami použila okrúhle, sterilné disky z filtračného 

papiera,    na    ktoré    som    následne    aplikovala    poloautomatickou    pipetou    vzorky 
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vypasterizovaného materského mlieka v množstve 100 µl. Z referenčných kmeňov vo 

fyziologickom roztoku som jednorazovým bakteriologickým očkom naočkovala každý kmeň 

samostatne na Müller-Hintonové médium (MHM) a rozočkovala som ho po celej ploche 

Petriho misky. Do každej Petriho misky s MHM označenej skratkou referenčného kmeňa 

a číslom vzorky som v smere hodinových ručičiek pomocou sterilnej ihly vložila papierové 

disky s materským mliekom. Takto pripravené Petriho misky som inkubovala 24 hodín pri 37 

°C. 
 

Sledovanie proliferačného účinku materského mlieka 
 

Pri stanovení proliferačného účinku som bakteriologickým očkom zo suspenzie 

referenčného kmeňa vo fyziologickom roztoku odobrala 10µl a následne som ho naočkovala 

do označenej skúmavky s materským mliekom, pre každú vzorku zvlášť. Tento postup som 

opakovala so všetkými referenčnými kmeňmi. Skúmavky som inkubovala 24 hodín pri 37 °C. 

Po inkubácií som na určenie proliferačného účinku použila krvný agar pre vzorky materského 

mlieka s naočkovaným referenčným kmeňom Staphylococcus aureus. Na určenie 

proliferačného účinku Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa som použila MacConkey 

agar. Na určenie proliferačného účinku Candida albicans som použila Sabouradov agar. 

Naočkované misky som inkubovala 24 hodín pri 37 °C. 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Pri stanovovaní baktericídneho a proliferačného účinku materského mlieka na vybrané 

patogény som použila kultivačné metódy stanovenia a výsledky som spracovala formou 

tabuliek. 

Výsledky baktericídneho účinku materského mlieka (disková difúzna metóda) 
 

Tab. 1. Baktericídny účinok materského mlieka 
 

Číslo vzorky Staphylococcus aureus Escherichia coli Candida albicans Pseudomonas aeruginosa 
4 + ± + ± 
5 ± ± + ± 
6 ± - ± - 
7 - - - - 
8 ± - - ± 
9 ± - - + 
10 - - - - 
Legenda: + výrazný baktericídny účinok ± menej výrazný baktericídny účinok - nevýrazný baktericídny 
účinok 

 
 

Výrazný  baktericídny  účinok  materského  mlieka  na  Staphylococcus  aureus  som 

zaznamenala vo vzorke č. 4, menej výrazný vo vzorkách 5, 6, 8 a 9, nevýrazný účinok bol vo 
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vzorkách 7 a 10. Baktericídny účinok na Escherichia coli bol len v dvoch prípadoch menej 

výrazný a to vo vzorkách č. 4 a 5, vo väčšine vzoriek bol nevýrazný (6-10). Vo vzorke č. 4 a 5 

bol preukázaný výrazný baktericídny účinok materského mlieka na Candida albicans, menej 

výrazný bol vo vzorke č.6 a nevýrazný účinok bol zaznamenaný vo vzorkách 7 až 10. Čo sa 

týka účinku na Pseudomonas aeruginosa tu som mohla pozorovať výrazný účinok pri vzorke 

č. 9, menej výrazný v troch prípadoch (4,5 a 8) a nevýrazný baktericídny účinok tiež v troch 

prípadoch (7,8 a 10). 
 
 

 
 

Obr. 1. Výsledky baktericídneho účinku materského mlieka (vzorky 4-7) 
 
 
Výsledky proliferačného účinku materského mlieka 

 
 
 

Tab. 2. Proliferačný účinok materského mlieka 
 

Číslo 
vzorky 

Staphylococcus 
aureus 

Escherichia 
coli 

Candida 
albicans 

Pseudomonas 
aeruginosa 

4 - ± ± - 
5 ± ± ± - 
6 ± + ± ± 
7 + + - ± 
8 ± + ± + 
9 - + - + 
10 + + ± + 

Legenda: + výrazný proliferačný účinok, ± menej výrazný proliferačný účinok, 
- nevýrazný proliferačný účinok 

 
 

Proliferačný účinok materského mlieka, ktorý bol výrazný na Staphylococcus aureus 
 

som zaznamenala vo vzorke č. 7 a 10, menej výrazný vo vzorke č. 5, 6 a 8, nevýrazný účinok 
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bol vo vzorke 4 a 9. Na Escherichia coli malo výrazný proliferačný účinok päť vzoriek (č. 6- 

10), menej výrazný dve vzorky č. 4 a 5.  V prípade Candida albicans som zaznamenala 

v piatich prípadoch menej výrazný účinok, nevýrazný účinok bol len v dvoch prípadoch. 

Výrazný proliferačný účinok materského  mlieka na Pseudomonas aeruginosa sa prejavil 

v troch prípadoch, menej výrazný a nevýrazný v dvoch prípadoch. 
 
 

 
 

Obr. 2. Výsledky proliferačného účinku materského mlieka kmeň Staphylococcus aureus 
Staphylococcus aureus vo fyziologickom roztoku po 24 hodinovej kultivácií - vpravo. Kmeň Staphylococcus 
aureus vo vzorkách materského mlieka č. 4-7 po 24 hodinovej kultivácií - vľavo. 

 
 
Výsledky porovnania baktericídneho a proliferačného účinku materského mlieka 

 
 

Tab. 3. Porovnanie baktericídneho a proliferačného účinku materského mlieka 
 

Číslo 
 

vzorky 

Baktericídny účinok Proliferačný účinok Konečné 
 

hodnotenie 
výrazný menej 

 

výrazný 

nevýrazný výrazný menej 
 

výrazný 

nevýrazný 

4. 2 2 0 0 2 2 ↑ B 

5. 1 3 0 0 3 1 ↑ B 

6. 0 2 2 1 3 0 ↑ P 

7. 0 0 4 2 1 1 ↑ P 

8. 0 2 2 2 2 0 ↑ P 

9. 1 1 2 2 0 2 ↑ B-P 

10. 0 0 4 3 1 0 ↑ P 

Legenda: ↑B- prevažuje baktericídny účinok, ↑ P- prevažuje proliferačný účinok 
 
 

Pri zisťovaní proliferačného účinku materského mlieka na referenčné kmene mala 

vzorka č. 10 najvýraznejší proliferačný účinok. Najmenej výrazný proliferačný účinok na 

referenčné kmene mala vzorka č. 4. Proliferačný účinok materského mlieka bol najviac 

výrazný   pri   Escherichia   coli   a najmenej   výrazný   pri   Candida   albicans.   Dojčenie 
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novorodencov a starších detí by malo prospešné účinky proti Candida albicans, ktorej 

proliferácia bola vo vzorkách materského mlieka najmenej výrazná. Aplikácia materského 

mlieka na kožu pri kvasinkovitých ochoreniach alebo do ústnej dutiny pri múčnatke [3], ktoré 

vyvoláva Candida albicans by mohlo mať priaznivé, podporné účinky pri liečbe. Zo zistených 

informácií sa testovaním materského mlieka preukázal baktericídny aj proliferačný účinok na 

jednotlivé patogény v rôznej intenzite. 

 
Záver   

V mojej práci som sa zamerala na kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie prítomnosti 
 

baktérií, ďalej na baktericídny a proliferačný účinok materského mlieka. Pri zisťovaní 

baktericídneho účinku materského mlieka na referenčné kmene mala vzorka č. 4 a 5 

najvýraznejší baktericídny účinok. Účinok u vzoriek č. 7 a 10 bol pri referenčných kmeňoch 

nevýrazný. Baktericídny účinok bol najviac výrazný pri Staphylococcus aureus, ktorý 

prítomný v materskom mlieku môže spôsobiť mastitídy, infekcie u detí, impetigo, či 

pemphigus neonatorum [3]. Bol pozitívny v dvoch vzorkách a najmenej výrazný baktericídny 

účinok  bol  pri  Escherichia  coli,    ktorá  zodpovedá  za  sepsy,  meningitídy  a enteritídy 

u novorodencov [3]. Dojčenie novorodencov má čiastočne profylaktický účinok proti týmto 

ochoreniam. 
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Abstract 

Identification and study of receptors specific for adsorption of phage BFK20 onto the host cells 
Brevibacterium flavum CCM 251. 

Adsorption is the first step of the infection of host cell by phage. On the surface of the host cell there are a 
lot of receptors, but only some of them are specific for adsorption of the phage. Host receptors are composed of 
a wide range of molecules – from peptides to polysaccharides. One of the methods how to identify specific receptors 
for phage adsorption onto the host cell is transposition. We transformed cells of B. flavum CCM 251 with transposon 
Tn5 by electroporation and we prepared library of 238 transposon mutants. We have tested them for the growth in 
the presence of phage BFK20 and the lysis inhibition. Five transposition mutants – TM33, TM63, TM90, TM107 
and TM108 were resistant to phage BFK20 lysis. The localizations of transposon insertion in their genomes were 
specified by using single primer PCR. The resulted PCR products from every transposon mutants were sequenced. 
The homology search was done on the NCBI Blast Server using BlastX against the non-redundant database. We 
found the highest similarity to the genes of glycosyl transferase, acyl Co-A synthetase and UDP-glusose 4- 
epimerase. 

 
Keywords: bacteriophage; Brevibacterium flavum; phage adsorption; transposition; single primer PCR 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Bakteriofágy sú vírusy infikujúce prokaryotické organizmy. Infekcia hostiteľa fágom 

pozostáva z viacerých krokov, prvým z nich je adsorbcia fága. Na povrchu bakteriálnej bunky sa 

nachádzajú receptory, ktoré sú kľúčové pri adsorbcii fágovej častice na bunku. Tieto receptory sú 

vysoko špecifické pre každého fága. Až po úspešnej adsorbcii fága na určitý bakteriálny receptor 

môže začať infekcia a dochádza ku vstupu fágovej DNA do hostiteľa [1]. Hostiteľské receptory 

predstavujú širokú škálu rôznych molekúl od peptidov po polysacharidy. Komplexita a zloženie 

bunkovej steny je zrejme príčinou náročnejšej identifikácie receptorov špecifických pre adsorpciu 

fágov [2]. To platí najmä pre grampozitívne baktérie, a zvlášť pre korynebaktérie so špecifickou 

stavbou bunkovej steny. Medzi korynebaktérie patrí Brevibacterium flavum CCM 251, hostiteľ 

fága BFK20 a priemyselný producent L-lyzínu [3]. Cieľom tejto práce bola identifikácia 

receptorov špecifických pre adsorbciu fága BFK20 na povrch bunkovej steny hostiteľa 

Brevibacterium flavum CCM 251 pomocou viacerých molekulárnych metód, ako sú transpozícia 

a „single primer“ PCR. 
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Materiál a metódy 
 

Príprava  transpozičných  mutantov:  Na  identifikovanie  adsorbčných  receptorov  na 
 

povrchu bunky B. flavum pre fág BFK20 sme využili metódu transpozície. Použitím EZ-Tn5TM 
 

<KAN-2>Tnp TransposomeTM Kitu (Epicentre Illumina) sme pripravili knižnicu transpozičných 

mutantov (TM). Transpozón s kanamycínovou kazetou umožnil selektovanie transpozičných 

mutantov na kanamycíne. Pre dosiahnutie čo najvyššej transformačnej účinnosti hostiteľa B. 

flavum sme najprv optimalizovali prípravu elektrokompetentných buniek. Postupovali sme podľa 

Kolodkina [4]a Orama, [5] s nasledovnými modifikáciami. Bunky B. flavum sme nechali narásť 

pri OD570 približne do 0,5 – 0,7, následne centrifugovali a premývali 15% glycerolom. Po 

elektroporácii sme predĺžili čas inkubácie buniek na 2-3 h v BHI médiu s 1% glukózou pri 30˚C. 

Bunky sme vysievali na platne LBHIS [4, 5] s koncentráciou kanamycínu 5 μg/ml. 

Transformanty sme preočkovali na platne LBHIS s obsahom kanamycínu 100 μg/ml. Po 

elektroporácii a transpozícii kmeňa B. flavum CCM 251 transpozónom sme získali klony, ktoré 

sme analyzovali najprv v objeme 200 µl na 96 jamkovej platničke. V mikrotitračnej platničkovej 

čítačke (Synergy HT Multi-Mode Microplate Reader) sme sledovali rast buniek a rezistenciu 

voči lýze fágom BFK20. Vybrali sme klony, ktoré po pridaní fágového štoku pri MOI=20 

vykazovali rast porovnateľný s pôvodným kmeňom. Prítomnosť kanamycínovej kazety pri 

vybraných transpozičných mutantoch sme potvrdili PCR reakciou (Obr.1). Sekvencie primérov 

použitých v PCR reakcii (KanF, KanR) sú uvedené v Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Priméry použité pre PCR reakciu a sekvenovanie 
 
 

       Číslo Názov Sekvencia Počet nukleotidov  
 1 KanF 5´ CCTCTTCCGACCATCAAGCA 20  
 2 KanR 5´ GACGACTGAATCCGGTGAGA 20 

 3 Tn5-F2 5´ ATCTTCCCGACAACGCAGAC 20 

 4 Tn5-R2 5´ GCTCATAACACCCCTTGTATTACTG 25 

 5 KAN-2-FP-1 5´ACCTACAACAAAGCTCTCATCAACC 25 

 6 FAN-2-RP-1 5´ GCAATGTAACATCAGAGATTTTGAG 25 

 
 

Každý transpozičný mutant (TM) bol na mikrotitračnej platničke testovaný trikrát, 

následne sme testovali vybrané TM v baničke v objeme 200 ml a sledovali sme rast pri OD570 po 

pridaní fága. Po potvrdení výsledkov sme z vybraných TM izolovali genomickú DNA pomocou 
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(Wizard® Genomic Purification Kit, Promega). Miesta kde došlo k inzercii transpozónu do 

genómu hostiteľa sme lokalizovali pomocou single primer PCR (priméry sú uvedené v Tab. 1). 

Získali sme PCR produkty pre každého TM a nechali sekvenovať (GATC, Nemecko). Výsledné 

sekvencie sme analyzovali na NCBI serveri BLAST pomocou BLASTX voči „ne-reduntanej“ 

databáze. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pre dosiahnutie cieľa našej práce bolo potrebné získať transpozičných mutantov 

koryneformnej baktérie Brevibacterium flavum, ktorí by vykazovali rezistenciu voči lýze fágom 

BFK20. Predpokladáme, že v týchto transpozičných mutantov nastane prerušenie génu 

esenciálneho pre syntézu špecifického fágového receptora. Miesta na genóme obsahujúce 

transpozón sme identifikovali pomocou metódy „single primer“ PCR a sekvenovaním. 

Optimalizáciou metódy prípravy elektrokompetentných buniek sme dosiahli 

transformačnú účinnosť po elektroporácií transpozónu 105 CFU/μg Tým sme zvýšili počet 

transformantov získaných po transpozícii. Po štyroch transpozíciách sme získali celkovo 238 

transpozičných mutantov. Prítomnosť transpozónu Tn5 v genóme transpozičných mutantov sme 

si overili pomocou PCR špecifickej pre kanamycínovú kazetu (Obr. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

344 bp 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Potvrdenie prítomnosti kanamycínovej kazety v transpozičných mutantoch pomocou PCR (veľkosť 
344 bp), (1-8: vybrané transpozičné mutanty, 9: negatívna kontrola, 10: GeneRuler 100bp Ladder) 

 
 

Pri testovaní rastu mutantov v prítomnosti fága na mikrotitračnej platničke sme zistili, že 

päť TM (2,1%) je rezistentných voči lýze fága z celkovo 238 transformantov. 221 TM (93%) 

nevykazovalo žiaden rozdiel v porovnaní s pôvodným kmeňom B. flavum CCM 251 a 12 TM 
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(4,9%) vykazovalo pomalší rast v porovnaní s  B. flavum CCM 251. Päť vybraných TM (33, 63, 
 

90, 107 a 108) sme následne testovali na inhibíciu rastu v prítomnosti fága (MOI=20) v objeme 
 

200 ml v kultivačnej banke. V testovaní sa potvrdila rezistencia vybraných transpozičných 

mutantov B.  flavum  CCM  251  voči  lýze  fága  BFK20.  Priebeh  rastu  v baničkách  bez 

a v prítomnosti fága pre jednotlivé transpozičné mutanty je zobrazený: TM 33 (Obr. 2), TM 63 

(Obr. 3), TM 90 (Obr. 4), TM 107 (Obr. 5) a TM 108 (Obr. 6). 
 
 

 
 

Obr. 2. Priebeh rastu B.flavum a TM33 bez a v prítomnosti fága BFK20 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3. Priebeh rastu B.flavum a TM63 bez a v prítomnosti fága BFK20 
 
 
 

 
 

Obr. 4. Priebeh rastu B.flavum a TM90 bez a v prítomnosti fága BFK20 
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Obr. 5. Priebeh rastu B.flavum a TM107 bez a v prítomnosti fága BFK20 
 
 

 
 

Obr. 6. Priebeh rastu B. flavum a TM108 bez a v prítomnosti fága BFK20 
 
 
 

Lokalizáciu inzercie transpozónu Tn5 do genómu hostiteľa u jednotlivých TM sme určili 

pomocou metódy „single primer“ PCR (priméry 4 – 6, Tab. 1) a pre získané PCR produkty sme 

určili sekvenciu. Získané sekvencie sme analyzovali a pre každého transpozičného mutanta sme 

identifikovali jeden gén, ktorý by mohol mať úlohu pri syntéze bunkovej steny bakteriálnej 

bunky. V prípade TM63 a TM90 sme určili najvyššiu podobnosť s génom pre acyl-CoA 

syntetázu. Acyl-CoA syntetáza je dôležitým prvkom metabolizmu mastných kyselín  a 

formovania acetyl-CoA. Biologicky aktívne metabolity acetyl-CoA sa podieľajú na transporte 

proteínov, aktivácii enzýmov, bunkovej signalizácii a syntéze fosfolipidov. V TM33 bol 

prerušený gén, ktorý vykazoval podľa databázy BLASTX najvyššiu podobnosť s génom pre 

glykozyltransferázu. Glykozyltransferáza katalyzuje prenos sacharidových zvyškov za vzniku 

karbohydrátov, oligosacharidov a polysacharidov. Výsledkom analýzy TM108 bol gén pre UDP- 

glukózu-4-epimerázu. UDP-glukóza-4-epimeráza je homodimerický enzým zabezpečujúci 

finálny krok v dráhe metabolizmu galaktózy tak, že katalyzuje reverzibilnú konverziu UDP- 

galaktózy  na  UDP-glukózu.  S  pridaním  kofaktora  NAD+   je  prítomná  v  úvodných  krokoch 
 

metabolickej dráhy syntézy glykoproteínov a glykolipidov. 
 

Pri mnohých bunkových procesoch interagujúce proteíny rozpoznávajú špecifické oblasti. 

Faktormi určujúcimi špecificitu interakcie sú štruktúra a fyzikálno-chemické vlastnosti 

interagujúcich     partnerov.     Predpokladáme,     že     prerušením     génov     identifikovaných 
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v transpozičných mutantoch nastali fyzikálno-chemické alebo štrukturálne zmeny v bunkovej 

stene a tiež v predpokladaných receptoroch. To zrejme zapríčinilo neschopnosť fága BFK20 

adsorbovať sa na bunkovú stenu hostiteľa a následnú rezistenciu TM voči lýze fágom. 
 
 

Záver   
Získali sme päť transpozičných mutantov B. flavum CCM 251 – TM33, TM63, TM90, 

 

TM107 a TM108, ktoré vykazovali rezistenciu voči fágu BFK20. Identifikovali sme gény 

prerušené inzerciou transpozónu a získané sekvencie sme analyzovali porovnávaním v databáze 

BLASTX. Najvyššie podobnosti sme našli s génmi pre acyl-CoA syntetázu, glykozyltransferázu 

a UDP-glukóza-4-epimerázu. Funkcia spomínaných génov môže byť spojená s tvorbou 

jednotlivých súčastí bunkovej steny a tým pravdepodobných špecifických receptorov fága 

BFK20. Odhalená špecificita receptorov pre adsorbciu fága na povrch hostiteľa prinesie nové 

informácie do štúdia vzťahov v systéme fág-hostiteľ a priblíži iniciačný proces infekcie hostiteľa 

fágom. 
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Abstract 

 

Influence of diet composition on resistance to drought of slug Arion vulgaris 
Climate change is affecting composition of flora, especially in temperate region we are facing shifts in 

the vegetation. A. vulgaris as gastropod mollusc mainly feeding on plants, and thus is directly affected by the 
composition of food. In this study, we are investigating, how different ratio of protein and carbohydrates can 
affect resistance to desiccation. In the lab, slugs were fed for 4 weeks with diets varying in composition of 
proteins and carbohydrates. We also were interested if there would be any differences in the body mass, growth 
rate. Although we have not found any significant differences in the study groups, at least for loss of water which 
was declining with amount of proteins in the diet and portion of the solid particles where we can see that animals 
fed on low protein diet loss more water than others and we can see similar trend with the solid particles, although 
group P:C (protein: carbohydrates) = 1:5 shows surprisingly high portion of solid particles. Which was opposite 
to the trend set by other groups. 

 
 
Keywords: Arion vulgaris, drought; diet; climate change; resistance 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Jeden z druhov, ktoré v poslednej dobe priťahujú pozornosť vedcov je slizniak Arion 

vulgaris syn. Arion lusitanicus. Tento slimák je považovaný za invázny druh vďaka jeho 

schopnosti úspešne prenikať do nových biotopov a vytláčať pôvodné druhy [1]. Rozšírenie 

tohto druhu nesie so sebou aj ekonomické škody [2] prevažne v záhradách, ale aj vo veľkých 

poľnohospodárskych podnikoch [3]. Tiež môže pomáhať pri šírení chorôb a spôsobovať 

problémy s dopravou [4]. Poznanie a rýchla detekcia tohto a podobných inváznych druhov je 

dôležitá, aby sme odhalili ich vplyv na dynamiku ekosystémov [4]. 

Z empirických informácií vieme, že slimáky potrebujú značné množstvo vody na 

prežitie. Preto sme sa rozhodli pre výskum odolnosti voči vyschnutiu. Zamerali sme sa na to, 

ako zmeny v potrave ovplyvnia stratu vody, pretože A. vulgaris ako suchozemský druh je 

prispôsobený na prežitie dlhších období sucha [5]. Taktiež v rôznych habitatoch sa mení 

zloženie potravy, preto je vhodné študovať aj výživovú geometriu [6]. Rôzne druhy ulitníkov 

majú rôzne stratégie ako sa vysporiadať so suchom. Tie, ktoré majú ulitu sa v nej uzatvoria a 

sú dormantné počas sucha. Náš predpoklad vplyvu stravy na odolnosť voči suchu sa opiera 

o fakt, že rôzny pomer sacharidov a bielkovín v strave sa odráža na rôznej rýchlosti rastu 

jedinca a tiež aj v zložení jednotlivých častí tela napr.: bunkových stien a hlienu, ktorý chráni 

785 



zviera pred vplyvmi prostredia, medzi inými aj suchom [7]. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Arion vulgaris syn. Arion lusitanicus (Mabille 1868) je slimák patriaci do triedy 

Arionidae (Gastropoda, Pulmonata), jeho pôvodným areálom rozšírenia je Pyrenejský 

polostrov. Za ostatné storočie sa rozšíril do celej Európy, kde je považovaný za škodcu [8] Vo 

voľnej prírode žijú približne jeden rok, v zime, keď teplota klesne pod 2°C, sa ukrývajú 

v pôde [9]. Sú polyfágne, to znamená, že konzumujú rastliny, huby, korienky, iné 

bezstavovce a exkrementy. Tento druh preferuje semienka, listy a ovocie, preto je 

významným škodcom hospodárskych plodín [9]. 

V období medzi 8.3.2016 – 5.4.2016 sme vybrali 25 jedincov, ktoré boli následne 

kŕmené rôznymi typmi potravy, rozdiel bol v pomere sacharidov (C) a bielkovín (P), (P:C, 

5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5). 

Potrava sa skladala zo zmesi kazeínu, albumínu, škrobu, sacharózy, oleja, vitamínov a 

celulózy. Každý týždeň sme slimáky kŕmili 0,1 g potravy (jeden typ na 5 jedincov). Následne 

boli vážené a vymenili sme mokrú vatu, ktorá im slúžila ako zdroj vody. Skúmané jedince 

boli udržované v klimatickej komore pri teplote 15°C a relatívnej vlhkosti 70%, dĺžka dňa a 

noci bola zhodne po 12 hodín. Po 4 týždňoch prežilo 21 jedincov. Pred meraním suchej 

hmotnosti tela sme zisťovali koľko vody stratia jednotlivé exempláre počas 10 dní pri teplote 

60°C. To sme docielili vložením jedincov v 10 ml boxoch do 500 ml nádoby naplnenej silica 

gélom a následne prikrytej parafilmom. Po desiatich dňoch sme vzorky zmrazili a vysušili, 

aby sme následne mohli vypočítať suchú hmotnosť. 

Na porovnanie jednotlivých meraní sme použili priemer a štandardnú odchýlku. Pre 

relatívnu zmenu hmotnosti sme vydelili poslednú a prvú nameranú hodnotu. Pre stratu vody 

sme vydelili hmotnosť po a pred vysušením a odrátali sme hmotnosť boxu, v ktorom sa 

nachádzali. Na vyhodnotenie dát sme použili program STATISTICA 12. Na analýzu dát sme 

použili analýzu variácie s jedným faktorom (potrava). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Cieľom nášho bádania bolo zistiť či zmeny v zložení potravy ovplyvnia rôzne 

vlastnosti slimákov. Pri našej práci sme predpokladali, že podiel bielkovín a cukrov v potrave 

bude mať rozhodujúci vplyv na rast, ale aj na odolnosť voči vysušeniu. Z výsledkov našich 

meraní však nemôžeme túto hypotézu potvrdiť, nakoľko nemáme štatisticky významné 

rozdiely medzi jednotlivými skupinami z našich meraní. 
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Obr. 1. Priemerná hmotnosť skúmaných jedincov A.vulgaris 
Zobrazené údaje predstavujú priemer a štandardnú odchýlku, jednotlivé experimentálne 

skupiny sú označené pomerom bielkovín a cukrov (5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5) 
 
 

 
 

Obr. 2. Tempo rastu A. vulgaris s rôznou skladbou potravy 
Os y zobrazuje priemernú hmotnosť jednotlivých experimentálnych skupín, 

na osi x sú zobrazené jednotlivé merania. 
Jednotlivé experimentálne skupiny sú označené pomerom bielkovín a cukrov 

(5:1, 4:2, 3:3, 2:4, 1:5). 
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Obr. 3. Relatívna zmena hmotnosti A. vulgaris s rôznou skladbou potravy 
Na osi y je zobrazená zmena hmotnosti, na osi x jednotlivé experimentálne skupiny označené pomerom 
bielkovín a cukrov (1=5:1, 2=4:2, 3=3:3, 4=2:4, 5=1:5). Zobrazené sú LSM (least square means) -bodky 

a štandardná odchýlka - fúziky. Taktiež hodnota F Statistics (F(4,17)) a P value (p) 
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Obr. 4. Podiel pevných častíc v tele slimákov A. vulgaris s rôznou skladbou potravy 
Na osi y je zobrazený podiel pevných častíc, na osi x jednotlivé experimentálne skupiny označené pomerom 
bielkovín a cukrov (1=5:1, 2=4:2, 3= 3:3, 4=2:4, 5=1:5). Zobrazené sú LSM (least square means) - bodky a 

štandardná odchýlka -fúziky. Taktiež hodnota F Statistics (F(4,17)) a P value (p) 
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Obr. 5. Strata vody počas 10 dní sušenia jedincov A. vulgaris s rôznou skladbou potravy 
Na osi y je zobrazená strata vody, na osi x jednotlivé experimentálne skupiny označené pomerom bielkovina 

cukrov (1=5:1, 2=4:2, 3=3:3, 4=2:4, 5=1:5). Zobrazené sú LSM (least square means) -bodky a štandardná 
odchýlka -fúziky. Taktiež hodnota F Statistics (F(4,17)) a P value (p) 

 
 

V našej štúdií sa nám nepodarilo potvrdiť, že zloženie potravy má vplyv na odolnosť 

voči vyschnutiu druhu A. vulgaris. Aj malé množstvá bielkovín či cukrov v strave boli 

dostačujúce na normálnu skladbu tela a tempo rastu (Obr. 2. skupiny 5:1, 1:5). Náš 

experiment prebiehal počas relatívne krátkej doby a bol zameraný len na porovnávanie 

hmotnosti. V budúcnosti by bolo vhodné dĺžku experimentu predĺžiť, použiť viac jedincov a 

taktiež rozšíriť záber meraní aj na kvalitatívnu stavbu tela pomocou stechiometrických 

koeficientov jednotlivých prvkov. Vieme, že nadmerný prísun dusíka v strave môže viesť 

k rôznym zdravotným problémom [10], čím by sme mohli vysvetliť úmrtnosť v skupinách 

s vyšším podielom bielkovín v strave. 
 
 

Záver   
Túto štúdiu môžeme považovať za jednu z pilotných, ktoré sa zaoberajú práve druhom 

 

A. vulgaris [7]. A. vulgaris je odolný voči extrémnym vplyvom počasia a pôsobeniu 

biotických aj abiotických faktorov [11], čo sa nám podarilo dokázať, pretože aj napriek 

rôznym typom potravy podiel pevných častíc v tele bol približne rovnaký (Obr. 4), aj napriek 

zaujímavému skoku pri skupine P:C 1:5 kde môžeme sledovať opak ku klesajúcemu trendu 
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u predchádzajúcich  skupín.  Náš  výskum  však  otvoril  mnoho otázok,  na  ktoré  odpovedia 

neskoršie štúdie. 
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Abstract 

 
The nonstructural protein 1 (NS1) is encoded on the eighth gene segment of influenza A viruses (IVA). 

The major role ascribed to NS1 has been its inhibition of host immune responses, mainly the limitation of 
interferon production and the antiviral effects of IFN-induced proteins. IVA in which the NS1 gene has been 
deleted was shown to lyse interferon defective cancer cells sparing non-malignant normal cells. These findings 
may suggest that NS1 deletion mutants could be possibly used for tumor treatment. Since hypoxia is a significant 
feature for development of solid tumors, we examined the effect of hypoxic conditions on NS80, NS99 and 
NS124 deletion mutants in Vero and SHP-77 cell lines. Mutation in NS gene has got negative effect on viral 
replication in SHP-77 cells in normoxia and hypoxia too. The strongest inhibitory effect was observed in NS99 
deletion mutant, where the titer lowered 48 hours post infection 1200-times in comparison to control virus. 
Unlike SHP-77 cells, hypoxia had positive effect on replication of delNS1 mutants in Vero cells. 

 
 

Keywords: influenza A virus; NS deletion mutants; replication; hypoxia 
 
 
Introduction 

 

The non-structural protein 1 (NS1) is encoded on the eighth influenza A virus gene 

segment and acts as a non-essential virulence factor that has multiple accessory functions 

during viral infection. In recent years, the major role ascribed to NS1 has been its inhibition of 

host immune responses, especially the limitation of both interferon (IFN) production and the 

antiviral effects of IFN-induced proteins, such as dsRNA-dependent protein kinase R (PKR) 

and 2’5’-oligoadenylate synthetase (OAS)/RNase L [1]. 

Influenza A viruses in which the NS1 gene has been deleted (delNS1) do not replicate 

in non-malignant cell lines but grow efficiently in oncogenic cells as well as in IFN-resistant 

cancers. Moreover, delNS1 were shown to specifically lyse interferon-defective cancer cells 

sparing non-malignant normal cells [2, 3]. 

Hypoxia is a salient feature for development of solid tumors. It is formed as a result of 

insufficient delivery of oxygen into rapidly proliferating tumor cells. Hypoxia tend to correlate 

with advanced stages of malignancy [4]. 

Oncolytic properties of influenza NS1 deletion mutants could possibly represent a 

novel strategy in tumor treatment. In this study we examined the effect of hypoxic conditions 

on three different influenza A virus NS1 mutants, which were prepared by reverse genetics. 
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Material and methods 
 

Cell  lines:  Vero  (ATCC®   CCL-81™)  -  normal  adherent  epithelial  cells  derived  from 
 

Cercopithecus aethiops kidneys, interferon-deficient. 
 

SHP-77  (ATCC®   CRL-2195™)  -  loosely  adherent  epithelial  cells  derived  from  a  non- 

encapsulated primary lung tumor. 

Viruses: A/WSN/33 - human influenza A virus, H1N1 
 

NS80, NS99, NS124 - A/WSN/33 virus deletion mutants, expressing shortened form of NS1 

protein. Both control virus and deletion mutants were prepared by reverse genetics. 

SHP-77 and Vero cells were infected with both control and delNS1 viruses, then 

placed for 24, 48 and 72 hours in normoxic or 2% hypoxic conditions. After incubation time, 

the cells were scrubbed and frozen at -80 ⁰C. Virus tite Vero cell line using ELISA 

immunoassay. Signal intensity was analyzed with Gene Tools software (Syngene). 

Simultaneously, viability of cells was determined using trypan blue dye, cells were counted 

in Bürker chamber. 

 
Results and discussion 

 

Titer of all tested viruses in SHP-77 cell line incubated in normoxic and hypoxic 

conditions decreased with time (Fig. 1). In case of control virus, it decreased 25 times within 

72 hours. Compare to control virus, titer of delNS1 mutants decreased approximately five 

times in normoxia and five to 100 times in hypoxia. Reduction of titer in hypoxia fits the 

significant drop in cell viability (Fig. 2b). 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Titers of delNS1 viruses in SHP-77 cells in: a) normoxic conditions b) hypoxic conditions. 
Titers of the control virus (C) and delNS1 viruses: NS80, NS99, NS124 in SHP-77 cells cultivated 

in normoxic or hypoxic conditions in time intervals 24, 48, 72 hours post infection. Titers were established 
with ELISA immunoassay on Vero cells. 
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Fig. 2. Viability of SHP-77 cells cultivated in: a) normoxic conditions b) hypoxic conditions. 
Curve shows decreasing percentage of viable cells counted in time intervals 0, 24, 48, 72 hours, 

using trypan blue dye and Bürker chamber. 
 
 

In general, mutation in NS gene has got negative effect on viral replication in 

comparison to control virus. The strongest inhibitory effect was observed in NS99 deletion 

mutant in hypoxia, where the viral titer lowered 48 hours post infection 1200-times in 

comparison to control virus (Fig. 1b). 

In Vero cell line, titer of control virus decreased with time in normoxia and hypoxia 

too (Fig. 3). In contrast to control virus, titer of IVA deletion mutants NS80 and NS99 in Vero 

cells increased within 72 hours in normoxia five to 25 times (Fig. 3a), and 25 to 625 times in 

hypoxia (Fig. 3b). 
 

 
 

Fig. 3. Titers of delNS1 viruses in Vero cells in: a) normoxic conditions b) hypoxic conditions. 
Titers of the control virus (C) and delNS1 viruses: NS80, NS99, NS124 in Vero cells cultivated in normoxic or 

hypoxic conditions in time intervals 24, 48, 72 hours post infection. Titers were established with ELISA 
immunoassay on Vero cells. 

 
 

The growing value of titers are in contrary with decreasing cell viability (Fig.4). The 

most remarkable titer growth was observed in case of NS99 in hypoxia, where the titer grew 

625 times in 72 hours (Fig.3b). These results suggest, that unlike SHP-77 cells, the mutation 

in NS gene has positive effect on virus replication in Vero cell line in normoxic and hypoxic 

conditions as well. 
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Fig. 4. Viability of Vero cells cultivated in: a) normoxic conditions b) hypoxic conditions. 
Curve shows decreasing percentage of viable cells counted in time intervals 0, 24, 48, 72 hours, 

using trypan blue dye and Bürker chamber. 
 
 
Conclusion 

 

• Titer of control virus decreased with time in SHP-77 and Vero cells in normoxia as well as 

in 2% hypoxia 

• The effect of mutation in NS gene varied according to different cell lines. While in SHP-77 

cells it has got negative impact on virus replication in normoxia and hypoxia too, titer of 

NS deletion mutants in Vero increased with time. 

• Hypoxia enhances replication of delNS1 mutants in Vero cells 
 
• In general, hypoxia has got negative effect on viability of cells. Viability of Vero decreased 

within 72 hours only mildly, SHP-77 were significantly susceptible to 2% hypoxic 

enviroment. 
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Abstract 

 

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

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

 
 
Keywords: low temperature plasma; double strand breaks; seeds; Zea mays L.; CFGE 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

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

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

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

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

rastlín [5]. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ich synergický účinok [17]. 

Ošetrenie nízkoteplotnou plazmou bolo v minulosti navrhnuté v oblasti 

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

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

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

pravdepodobnosť zvýšeného počtu poškodených semien, rovnako ako aj ich nerovnomerné 

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

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

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

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

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

a keďže ovplyvnenie  plazmou  nevyžaduje  chemikálie,  použitie  plazmy  je  ohľaduplné 

k životnému prostrediu [18 – 20]. 

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

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

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

sterilizácia povrchov semien [20, 25 – 26]. 

V našej  práci  sme  sledovali  účinok  nízkoteplotnej  plazmy  na  poškodenie  DNA 
 

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

 

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

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

s využitím difúzneho koplanárneho povrchového bariérového výboja (Diffuse Coplanar 

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

v Bratislave. 

Gélová elektroforéza pri konštantnom napätí (Constant Field Gel Electrophoresis, 

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

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

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

zlomov vzniknutých vplyvom určitého potenciálneho genotoxického agensu [28]. 

Percento dvojvláknových zlomov sme hodnotili pomocou programu ImageJ z pomeru 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(Obr.1). 
 
 
 

A B C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

Zeocín je antibiotikum, ktoré spôsobuje dvojvláknové zlomy DNA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ovplyvnené len zeocínom (Obr. 2). 
 

 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

doteraz nebolo možné. 
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Abstract 

 
Interactions of bioactive compounds and their effect on DNA of eukaryotic cells 
The most precious thing is our health, which is attacked from all parts of our life. Disease prevention 

and various diets are the subject of many discussions. In the foreground appears healthy diet and alternative 
medicine, which often goes back to folk medicine. It was a rich source of healing practices based on the plant 
effects. Nowadays, many drugs interact negatively with bioactive substances of teas, oils, dietary supplements or 
food. On the other hand, these phyto-compounds bring new alternative drugs. There is a need for the 
experimental research which will provide important knowledge about the correct use of medicines and 
complementary products as well as provide the possibility of using phyto-compounds instead of chemical-based 
drugs. In our work we want to identify substances with potential use in phytopharmacology, observe their 
interactions and evaluate their potential of substituting drugs that lose their effectiveness. 

 
 
Keywords: caffeine; emodin; quercetin; bisphenol A; bioprotective effect; genotoxicity 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ľudstvo od nepamäti využíva účinky rastlín a ich extraktov v liečiteľstve, v prevencii 

proti chorobám  alebo  pri  stimulácii  organizmu.  Záujem  o  využitie  rastlinných  zložiek 

v liečebných postupoch sa zvyšuje kvôli ich ľahkej dostupnosti a menšiemu množstvu 

vedľajších účinkov ako pri štandardnej farmakologickej liečbe [1 – 3]. 

S modernizáciou liečebných praktík však môže dochádzať k nepredvídaným 

interakciám medzi látkami zo stravy a s požívanými liekmi, čím sa môže znížiť účinnosť celej 

liečby. Napríklad,  konzumácia  čaju  z ľubovníka,  ktorý  má  antidepresívne  účinky,  vedie 

k zvýšeniu expresie a aktivity niektorých ABC transportérov, čo spôsobuje rezistenciu 

nádorov voči liečivám. Takéto negatívne interakcie však môžu spôsobovať problémy aj pri 

bežných ochoreniach, a preto je potrebný výskum (potenciálnych) liečiv s bežne požívanými 

látkami [4]. 

V našich experimentoch sme pracovali s viacerými bioaktívnymi látkami, z ktorých 

väčšina predstavuje sekundárne metabolity ľubovníka bodkovaného. Emodín (1,3,8- 

trihydroxy-6-metylantrachinón) je biologicky aktívny antrachinón nachádzajúci sa v koreňoch 

a kôre mnohých rastlín využívaných v medicíne. Má antivírusové, antibakteriálne, 

protizápalové, imunosupresívne a vazorelaxačné účinky, je potenciálnym liečivom pre liečbu 

osteoporózy a niektorých typov rakoviny. Experimentálne sa dokázalo, že určité koncentrácie 
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emodínu inhibujú rast a stimulujú apoptózu nádorových, nie však zdravých buniek [5 – 12]. 
 

Antivírusové účinky emodínu by sa dali využiť pri liečbe vírusu Herpes simplex, kde 

bráni efektívnej syntéze vírusovej DNA a jej vbaleniu do kapsidov. Antivírusové účinky má aj 

kofeín, preto sme sa v práci zamerali na jeho interakcie s emodínom. Kofeín (1,3,7- 

trimetylxantín) je purínový alkaloid, ktorý sa v organizme viaže ako antagonista na 

adenozínový receptor. Je známy svojimi stimulačnými účinkami na metabolizmus, nervový 

systém a pamäť. V organizme zvyšuje hladiny antioxidačných enzýmov, čím podporuje 

detoxikáciu a zmierňovanie oxidačného stresu [13 – 16]. 

Epidemiologické štúdie dokazujú, že pitie kávy znižuje riziko vzniku Alzheimerovej a 

Parkinsonovej choroby. Pri hľadaní konkrétnej zložky zodpovednej za ochranu buniek pred 

neurotoxicitou sa ukázalo, že najvyššiu účinnosť má kvercetín. Kvercetín, 2-(3,4- 

dihydroxypenyl)-3,5,7-trihydroxy-4H-chroman-4-on, sa vyznačuje protizápalovými účinkami 

v oveľa vyššej miere oproti kofeínu. Má antioxidačné vlastnosti, ktoré signifikantne zvyšujú 

hladiny intracelulárneho glutatiónu (súčasť detoxikačnej mašinérie tela), a chráni bunky pred 

poškodeniami vyvolanými reaktívnymi formami kyslíka a dusíka [17]. 

Bisfenol A (2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propán, BPA) je monomér polykarbonátových 

plastov a prvýkrát bol vyvinutý ako syntetický estrogén. Je to organická zlúčenia, ktorá patrí 

medzi endokrinné disruptory kvôli svojej schopnosti narušiť hormonálnu činnosť. Viaže sa na 

receptory estrogénu,  androgénu  a  hormónov  štítnej  žľazy,  kde  narúša  ich  produkciu 

a signalizáciu. Celosvetovo je BPA využívaný v širokej škále spotrebiteľských výrobkov 

(plastové fľaše, poháre, konzervy, termálne labilná tlač, epoxidové živice), čo umožňuje jeho 

vstup do tela akoukoľvek cestou (orálne, inhalačne, dermálne). Prijatie BPA do organizmu 

môže viesť k ovplyvneniu funkcie mozgu, pečene, čriev, tukového tkaniva, mliečnych žliaz 

a reprodukčného traktu, k obezite, diabetu a kardiovaskulárnym ochoreniam [18 – 20]. 

V našom experimente sa chceme zamerať na sledovanie interakcií medzi bioaktívnymi 

látkami rastliny Hypericum perforatum L. a kofeínom na ľudských lymfocytoch a plazmidovej 

DNA. V našich predchádzajúcich experimentoch sme sledovali účinky BPA na DNA darcov, 

ktorí konzumovali kávu. Teraz chceme sledovať interakcie emodínu a kvercetínu s BPA za 

účelom otestovať ich bioprotektivitu [21]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

DNA topology assay 
 

Pripravili sme si 1 % gél z NMP agarózy a nechali ho 60 min tuhnúť. Podľa Tab. 1. 
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sme si do skúmaviek prichystali reakčnú zmes o objeme 10 µl. Takto pripravené vzorky sme 

nechali inkubovať 20 min a potom sme ku každej pridali ešte 1 µl stop C farbičky. Vzorky 

sme scentrifugovali na nízkootáčkovej stolovej centrifúge a obsah naniesli na gél. 

Elektroforéza trvala 60 min pri napätí 60 V. Po jej ukončení sme gél odfotili a vyhodnotili 

pomocou softwaru Gel Capture Version 4.24. 
 
 

Tab. 1. Reakčná zmes pre DNA topology assay 
NK – negatívna kontrola, PK – pozitívna kontrola, C – kofeín (5 mM), E – emodínu (100 µM), Q – kvercetín (66 

µM). 
 

 
Dráha + popis 

 
H2 O (µl) 

 
Fosfátový pufor(µl) 

 
Testovaná látka (µl) 

 
Fe2+ (µl) 

 
pBR322 (µl) 

1. NK 8 1 – – 1 

2. PK 7,8 1 – 0,2 1 

3. C 7 1 1 – 1 

4. C + Fe2+
 6,8 1 1 0,2 1 

5. E 7 1 1 – 1 

6. E + Fe2+
 6,8 1 1 0,2 1 

7. Q 7 1 1 – 1 

8. Q + Fe2+
 6,8 1 1 0,2 1 

9. E + C 6 1 1 + 1 – 1 

10. E + C + Fe2+
 5,8 1 1 + 1 0,2 1 

11. Q + C 6 1 1 + 1 – 1 

12. Q + C + Fe2+
 5,8 1 1 + 1 0,2 1 

13. E + Q 6 1 1 + 1 – 1 

14. E + Q + Fe2+
 5,8 1 1 + 1 0,2 1 

15. E + C + Q 5 1 1 + 1 + 1 – 1 

16. E + C + Q + Fe2+
 4,8 1 1 + 1 + 1 0,2 1 

 
 

Comet assay 
 

Dobrovoľným darcom sme odobrali 40 µl periférnej krvi do 1 ml a nechali stáť na 

ľade 30 min. Následne sme k obsahu pridali 100 µl Histopaque a po centrifugácii  sme 

odobrali 300 µl oddelených lymfocytov a vzorky opäť stočili. Pelet sme rozsuspendovali so 

120 µl LMP agarózy a suspenziu sme rovnomerne napipetovali na podložné sklíčka. 

Lymfocyty ukotvené v agaróze sme ovplyvnili kofeínom (5 mM), emodínom (100 µM), 

kvercetínom (66 µM), BPA (50 µM) a ich kombináciami. Následne sme vzorky kultivovali 60 
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min pri 37 °C. Negatívnu kontrolu sme ovplyvňovali PBS a pozitívnu kontrolu 30 % 

peroxidom vodíka. Všetky vzorky sme následne premyli a vložili do lyzačného roztoku na 60 

min (4 °C). Po lýze buniek sme vzorky poukladali do elektroforetickej komory, zaliali 

elektroforetickým roztokom a nechali odvíjať 20 min. Následne sme urobili elektroforézu pri 

napätí 25 V, teplote 4 °C počas 30 min pri 260 – 320 mA. Jadrá sme neutralizovali PBS a 

destilovanou vodou 5 min. Vzorky sme nechali schnúť a potom sme na ne naniesli 25 µl 

etídium bromidu. Poškodenia DNA sme vyhodnotili fluorescenčným mikroskopom 

OLYMPUS BX 51 použitím počítačového programu Comet visual. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V našom experimente sme sledovali vplyv emodínu, kofeínu, kvercetínu a ich 

vzájomné interakcie na plazmidovej DNA metódou DNA topology assay. Touto metódou sme 

sledovali poškodenia DNA vyvolané FeSO4.7H20 a stanovili sme bioprotektívny účinok 

testovaných látok (Obr. 1.). 

Touto metódou sme dokázali, že žiadna z našich sledovaných látok v daných 

koncentráciách nevykazuje genotoxický účinok na plazmidovú DNA a okrem kofeínu majú 

všetky bioprotektívny účinok. Zo vzájomných kombinácií látok môžeme tvrdiť, že 

nedochádza k negatívnym interakciám, ktoré by inhibovali ich bioprotektívny účinok. BPA 

v tomto teste nevyvoláva poškodenie DNA, nakoľko s ňou priamo neinteraguje. 
 
 

 
 

Obr. 1. Vizuálne zobrazenie výsledkov metódy DNA topology assay. 1. negatívna kontrola (pBR322), 2. 
pozitívna kontrola (pBR322 + Fe2+), 3. kofeín, 4. kofeín + Fe2+, 5. emodín, 6. emodín + Fe2+, 7. kvercetín, 8. 

kvercetín + Fe2+, 9. emodín + kofeín, 10. emodín + kofeín + Fe2+, 11. kvercetín + kofeín, 12. kvercetín + kofeín + 
Fe2+, 13. emodín + kvercetín, 14. emodín + kvercetín + Fe2+, 15. emodín + kvercetín + kofeín, 16. emodín + 

kvercetín + kofeín + Fe2+. 
 
 

Aby sme detegovali poškodenia DNA lymfocytov dobrovoľných darcov vyvolané 

uvedenými látkami, použili sme jednobunkovú gélovú elektroforézu, comet assay (Obr. 2.). 

Z našich výsledkov vyplýva, že emodín a kvercetín v daných koncentráciách nepoškodzujú 

DNA. V kombinácii s kofeínom je poškodenie približne rovnaké ako vo vzorkách, kde sa 

nachádza iba kofeín, a v kombinácii s BPA je poškodenie nižšie, než pri samotnom BPA, ako 
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sme dokázali v skorších experimentoch (neuvedené výsledky). Vo vzorke, kde sa nachádza 

emodín, kvercetín a BPA je poškodenie výrazne nižšie, z čoho predbežne usudzujeme, že by 

vzájomná interakcia emodínu s kvercetínom mohla znásobiť ich bioprotektívne účinky [21]. 

Okrem toho sme vo vzorkách s obsahom emodínu a kvercetínu sledovali významné množstvo 

neodvinutých jadier lymfocytov. 
 
 

 
 

Obr. 2. Grafické znázornenie poškodenia DNA lymfocytov po ovplyvnení rôznymi látkami – 1. negatívna 
kontrola (PBS), 2. kofeín (5 mM), 3. emodín (100 µM), 4. kvercetín (66 µM), 5. emodín + kofeín, 6. kvercetín + 
kofeín, 7. emodín + kvercetín, 8. kvercetín + BPA (50 µM), 9. emodín + BPA, 10. emodín + kvercetín + BPA, 

11. pozitívna kontrola (30 % peroxid vodíka). Signifikantné rozdiely poškodenia DNA lymfocytov v každej 
vzorke vzhľadom k negatívnej kontrole sme vyhodnotili na základe Studentovho t-testu: p0,05 ≥٭; p0,01 ≥٭٭; 

p0,001 ≥٭٭٭. 
 
 

Záver   
V našej práci sme sa zamerali na stanovenie bioprotektívneho a genotoxického účinku 

 

vybraných sekundárnych metabolitov a ich schopnosti chrániť DNA lymfocytov pred BPA a 

plazmidovú DNA  pred  iónmi  železa.  Naše  predbežné  výsledky  naznačujú,  že  emodín 

a kvercetín majú bioprotektívny účinok a ich potenciálna vzájomná interakcia znásobuje tento 

účinok (výsledky comet assay). Kofeín s danými látkami neinteraguje. Dané koncentrácie 

emodínu a kvercetínu na štrukturálnej úrovni bránia odvinutiu DNA z nukleoidov, ale 

metódou DNA topology assay sme dokázali, že nemajú genotoxický účinok (v prípade 

emodínu bol genotoxický účinok sledovaný pri nižších koncentráciách, ako aj absencia 

bioprotektivity). V našich experimentoch chceme naďalej pokračovať a optimalizovať metódu 

comet assay, aby sme pri daných koncentráciách mohli vyhodnotiť percento poškodenia DNA 

ľudských lymfocytov [22]. 
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Abstract 

 
Finding a mid-cell in Clostridia - a new mechanism of Min system? 
In rod-shaped bacteria, Min system plays an important role in ensuring the proper placement of division 

septum at the mid-cell. It does so by creating a concentration gradient of MinC septation inhibitor. Mechanism of 
establishing the inhibitory gradient relies on topological determinants which differ between two model 
organisms, Gram-negative Escherichia coli, and Gram-positive Bacillus subtilis. In E. coli, the concentration 
gradient is established by MinE-mediated pole-to-pole oscillation of MinCDE complex. In B. subtilis, a pair of 
MinJ and DivIVA proteins target MinCD to the cell poles. A close relative of Bacilli, Clostridium beijerinckii 
interestingly encode all set of homologues of both Min systems. Here we investigate the interactions between 
components of C. beijerinckii Min system by different methods. Our results suggest an uncommon model of Min 
system positioning in Clostridia. We proposed a mechanism of polar localization of MinCD by DivIVA but 
excluding MinJ component. 

 
 
Keywords: bacterial cell division; Min system; Clostridium beijerinckii 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Presné určenie bunkového stredu pri delení je nevyhnutné pre správnu distribúciu 

genetického materiálu medzi dcérske bunky a teda pre schopnosť reprodukcie a prežitia. 

Hlavným proteínom koordinujúcim bakteriálne bunkové delenie je homológ eukaryotického 

tubulínu, FtsZ proteín [1]. FtsZ polymerizuje do Z-prstenca, ktorý slúži ako lešenie pre ostatné 

deliace proteíny a určuje pozíciu budúceho deliaceho septa [2]. Umiestnenie Z-prstenca 

presne v strede bunky podlieha prísnej časovej a priestorovej regulácií. 

Jedným z mechanizmov kontroly je Min systém, ktorý zabraňuje rozdeleniu bunky v 

polárnych oblastiach udržiavaním koncentračného gradientu inhibítoru delenia. Jeho najvyššia 

koncentrácia je na póloch bunky a najnižšia v jej strede, kde umožňuje tvorbu septa. Vlastným 

inhibítorom FtsZ polymerizácie je MinC proteín, ktorý inhibuje interakciu medzi FtsZ 

protofilamentami a tým zabraňuje tvorbe Z-prstenca [3]. Aktivácia a lokalizácia MinC 

proteínu k membráne  je  sprostredkovaná  interakciou  s  MinD  membránovou  ATPázou, 

s ktorou vytvára MinCD inhibičný komplex [4]. Spôsob, akým je v bunke udržiavaný 

koncentračný gradient MinCD inhibičného komplexu sa medzi najpreštudovanejšími 

bakteriálnymi modelovými organizmami líši. Za rozdielnu povahu týchto dvoch systémov sú 

zodpovedné    topologické    determinanty,    ktoré    regulujú    polohu    MinCD    komplexu. 
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V Escherichia coli túto úlohu plní MinE proteín a v Bacillus subtilis proteíny MinJ a DivIVA. 
 

V Gram-negatívnej E. coli Min systém dynamicky osciluje z jedného pólu k druhému 

v dôsledku väzby MinE na MinD. MinE stimuluje ATPázovú aktivitu MinD, vďaka čomu 

MinCD komplex disociuje z membrány a re-asociuje sa na opačnej strane bunky [5]. To vedie 

k oscilácií MinCDE proteínov z jedného pólu k druhému a vzniku gradientu s najnižšou 

koncentráciou inhibítoru delenia v strede bunky. 

V prípade sporulujúcej Gram-pozitívnej baktérie B. subtilis sú proteíny Min systému 

priťahované na bunkové póly vďaka kaskáde proteínových interakcií. DivIVA je priťahovaný 

k negatívnym zakriveniam membrány v miestach novovzniknutého deliaceho septa, pričom 

pretrváva na póloch [6]. DivIVA interaguje s MinJ proteínom, ktorý ho spája s MinCD 

komplexom [7, 8]. Týmto spôsobom je MinCD inhibičný komplex lokalizovaný na 

bunkových póloch, kde zabraňuje tvorbe deliacej prepážky. 

B. subtilis v prípade nepriaznivých podmienok dokáže navodiť program bunkovej 

diferenciácie a namiesto symetrického vegetatívneho delenia tvoriť asymetrickým delením 

odolné endospóry. V kmeni B. subtilis, v ktorom boli exprimované proteíny Min systému z 

E. coli bola pozorovaná ich oscilácia, ktorá však viedla k narušeniu schopnosti asymetrického 

delenia a tvorbe spór [9]. Existencia dvoch rôznych Min systémov viedla k štúdiu klostrídií, 

ktoré predstavujú zaujímavú skupinu sporulujúcich baktérií blízko príbuznú bacilom nesúce 

vo svojom genóme homológy oboch Min systémov – oscilujúceho aj menej dynamického. 

Na štúdium Min systému sme vybrali druh Clostridium beijerinckii kódujúci 

kompletnú sadu homológov Min proteínov (MinCb) z oboch charakterizovaných systémov. 

Vzhľadom na striktne anaeróbny spôsob života a náročnosť manipulácie a transformácie 

klostrídií sme experimenty zamerané na mechanizmus fungovania Min proteínov uskutočnili 

v heterológnom systéme E. coli. 

Keďže C. beijerinckii kóduje homológy proteínov charakteristických pre Gram 

negatívne aj Gram pozitívne modelové organizmy, rozhodli sme sa preskúmať interakcie 

medzi jednotlivými komponentami takéhoto zmiešaného systému a objasniť fungovanie Min 

systému v tomto organizme. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na detekciu proteín-proteínových interakcií medzi jednotlivými komponentmi Min 

systému C. beijerinckii sme využili bakteriálny adenylát cyklázový dvojhybridný systém 

(BATCH, Euromedex) [10]. Gény kódujúce testované proteíny  boli skonštruované vo fúzií 
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s T18 a T25 podjednotkami adenylát cyklázy (Obr.1B). Jednotlivé kombinácie plazmidov 

nesúcich tieto fúzne proteíny boli kontransformované do adenylát cykláza- deficientného 

kmeňa E. coli BTH101. Interakcie boli detegované na selektívnom LB médiu s prídavkom X- 

Gal (40 µg/ml), IPTG (0,1 mM), ampicilínu (100 µg/ml) a kanamycínu (30 µg/ml) po 48 

hodinovej kultivácií na 30˚C. V prípade interakcie dvojice proteínov dochádza k tvorbe 

cAMP a následnej expresií reportérového génu lacZ, ktorý metabolizuje X-gal substrát na 

modrý produkt. 

Na pull-down experiment boli E. coli BL21 bunky nesúce expresné vektory pestované 

v tekutom LB médiu na 37˚C. Po dosiahnutí OD600nm ~ 0,5 bola expresia rekombinantných 

proteínov zaindukovaná pridaním 1mM IPTG. Kultúra bola ďalej kultivovaná cez noc pri 

18˚C, bunky zozbierané centrifugáciou a rozsuspendované v lyzačnom pufri (50mM Tris-HCl 

pH 8,0; 150mM NaCl). Následne boli jednotlivé, prípadne spojené frakcie opracované 

sonikáciou a solubilná zložka lyzátu oddelná centrifugáciou 30 min 20 000 x g. Proteíny vo 

fúzií  s hexahistidínovou  sekvenciou  boli  purifikované  afinitnou  chromatografiou  na  Ni 

SepharoseTM  HP rezine (Amersham Biosciences) a eluované gradientom imidazolu. Cieľové 
 

proteíny v elučnej frakcií boli analyzované SD-PAGE elektroforézou a detegované Westrn 

blotom s použitím primárnych monoklonálnych protilátok proti His-tagu, respektíve S-tagu 

(Novagen). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na  štúdium  proteín-proteínových  interakcií  medzi  komponentami  Min  systému 
 

C. beijerinckii  sme   využili   bakteriálny   dvojhybridný   systém.   Gény  MinDCb,   MinJCb 

a DivIVACb sme naklonovali v N- respektíve C- koncovej konfúzií s T18 a T25 

podjednotkami adenylát cyklázy a dvojice fúznych proteínov sme testovali vo všetkých 

kombináciách. Experimenty odhalili nezvyklú interakciu medzi MinDCb a DivIVACb 

proteínmi (Obr. 1A), ktorá nebola opísaná medzi proteínmi B. subtilis, kde je táto interakcia 

sprostredkovaná topologickým determinantom MinJ [6, 7]. 
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Obr. 1. Vybrané proteín-proteínové interakcie komponentov Min systému C. beijerinckii 
A) Vybrané kombinácie proteín-proteínových interakcií medzi MinDCb , MinDCb a DivIVACb v bakteriálnom 

dvojhybridnom systéme 
B) Schematické znázornenie princípu bakteriálneho dvojhybridného systému (upravné podľa [10]) 

 

 

Neobvyklú interakciu medzi MinDCb a DivIVACb  sme  sa  rozhodli  potvrdiť  aj 

pull down experimentom pomocou proteínov exprimovaných v bunkách E. coli v pETDuet. 

Pripravili  sme  dva  konštrukty,  jeden  nesúci  gén  kódujúci  MinDCb   proteín  vo  fúzií 

s hexahitidínovou sekvenciou (His-tag) a druhý nesúci gén kódujúci DivIVACb vo fúzií s S- 

tagom (Obr.2A). Na detekciu proteínovej interakcie sme bunky E. coli exprimujúce tieto 

expresné vektory  po zozbieraní  spojili  a následne  ďalej  opracovali  spolu  (viď  materiál 

a metódy). Samotné bunky exprimujúce DivIVACb vo fúzií s S-tagom predstavovali negatívnu 

kontrolu. MinDCb proteín sme purifikovali na Ni2+ separózovom nosiči a vyeluovanú frakciu 

proteínov sme analyzovali Western blotom s použitím anti-His-tag a anti-S-tag 

monoklonálnych protilátok. Oba proteíny sme detegovali v solubilnej frakcií. Vo vzorke 

obsahujúcej bunky exprimujúce MinDCb aj bunky exprimujúce DivIVACb sme v elučnej 

frakcii mohli detegovať oba proteíny, čo potvrdzuje ich vzájomnú interakciu. V prípade 

negatívnej kontroly, čiže vzorky so samotným DivIVACb sme nezachytili väzbu na niklový 

nosič, čo dokazuje, že DivIVACb sa viaže špecificky na MinDCb proteín (Obr. 2B). 
 

Nezvyčajná interakcia medzi MinD a DivIVA proteínmi bola nedávno opísaná aj v 

patogénnej baktérií Listeria monocytogenes, ktorá je fylogeneticky blízko príbuzná B. subtilis 

a nesie rovnakú sadu Min proteínov [11]. Napriek tomu. že sú v L. monocytogenes homológy 

MinD a DivIVA  v priamom  kontakte,  MinJ  interaguje  s oboma  týmito  proteínmi.  Jedno 

z možných    vysvetlení    týchto    interakcií    je,    že    komplex    proteínov    MinCD    je 
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v L. monocytogenes kontrolovaný mechanizmom, ktorého sa zúčastňuje DivIVA aj MinJ 

proteín, no oba pôsobia na MinCD komplex aj na sebe nezávislými spôsobmi [11]. 

Situácia  medzi  MinJ  a DivIVA  proteínmi  v C.  beijerinckii  je  však  odlišná.  Hoci 
 

C. beijerinckii kóduje homológ MinJ proteínu, výsledky bakteriálneho dvojhybridného 

systému naznačujú, že jeho úloha nespočíva v sprostredkovaní interakcie MinDCb a DivIVACb 

proteínov. Na rozdiel od B. subtilis, kde je interakcia MinJ s DivIVA nevyhnutná pre 

reguláciu  polohy  MinCD  inhibičného  komplexu,  sme  túto  interakciu  medzi  MinJCb 

a DivIVACb nedetegovali (Obr.1). Naše výsledky naznačujú, že Min systém C. beijerinckii 

obchádza potrebu MinJ proteínu pre správne určenie polohy deliaceho septa. Nedávna štúdia 

poukázala na úlohu MinD a MinJ v správnom uchytení chromozómu na pól bunky počas 

sporulácie v B. subtilis [12]. Je možné, že je v tomto procese MinJ proteín zapojený aj v 

sporulujúcich bunkách C. beijerinckii zatiaľ neznámym mechanizmom. 
 
 

 
 

Obr. 2. Interakcia MinD a DivIVA proteínov C. beijerinckii v pull-down experimente 
A) Konštrukty nesúce gén kódujúci MinD vo fúzií s His tagom a DivIVA s S-tagom 

B) S použitím anti-His-tag a anti-S-tag protilátok boli analyzované solubilné frakcie bunkových lyzátov 
a vybraná elučná frakcia s 1M koncentráciou imidazolu. Vo vzorke obsahujúcej MinDCb aj DivIVACb boli oba 
proteíny prítomné v solubilnej frakcii bunkových lyzátov (dráha 1) aj v elučnej frakcii (dráha 3), čo potvrdzuje 
ich vzájomnú interakciu. Vo vzorke obsahujúcej iba bunky exprimujúce DivIVACb sme detegovali DivIVACb    

v solubilnej frakcii (dráha 2), zatiaľ čo sa v elučnej frakcií sme signál nepozorovali (dráha 4). 
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Záver 
 
 
V práci  sme  odhalili  neobvyklý  mechanizmus  možného  fungovania  Min  systému 

 

v C. beijerinckii. Naše výsledky naznačujú, že v tejto bacilom blízko príbuznej Gram- 

pozitívnej sporulujúcej baktérií je z mechanizmu určenia stredu bunky vynechaný komponent 

Min systému, ktorý je kľúčový u B. subtilis – MinJ proteín. Hoci C. beijerinckii vo svojom 

genóme kóduje MinJ homológ, zrejme nie je potrebný pre sprostredkovanie interakcie MinD 

a DivIVA proteínov,  čo  by mohlo  vysvetľovať  absenciu MinJ  homológu  u iných  druhov 

z rodu Clostridium. 
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Abstract 

 
Analysis of protein CpRap1 
Telomerase consisting of three subunits is an enzyme performing replication of telomeres at 

chromosome ends in yeasts. The essential homolog of telomerase subunit Est1 has not been found in 
Lodderomyces elongisporus and Candida parapsilosis, yet. Rap1 is a telomere-binding protein which maintains 
the telomere integrity. This protein in C. parapsilosis (CpRap1) has extremely long C-terminal domain which 
function is unknown. A shorter gene coding for Rap1 protein was found in L. elongisporus genome (LeRAP1) 
neighbouring LeORF2. LeORF2 is sequentially similar to CpRAP1 part coding long C-terminal domain of 
CpRap1. The absence of protein Est1 in L. elongisporus and C. parapsilosis and the presence of unique LeORF2 
and extremely prolonged CpRap1 C-terminal domain inspired us to study the role of CpRap1 C-terminal domain 
in telomere biology of C. parapsilosis. 

 
Keywords: Rap1; C. parapsilosis; telomeres 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Teloméry sú DNA-proteínové komplexy na konci lineárnych chromozómov. 

Replikáciu telomérovej DNA zabezpečuje enzým telomeráza [1]. U kvasiniek je pre jej 

funkciu dôležitá prítomnosť podjednotiek Est1, Est2 a Est3 [2]. U Lodderomyces 

elongisporus a Candida parapsilosis nebol doposiaľ nájdený homológ proteínu Est1 [3]. 

Jedným z proteínov zabezpečujúcich integritu telomér je DNA-väzbový proteín Rap1 [4, 5]. 

Proteín Rap1 kvasinky C. parapsilosis (CpRap1) je extrémne dlhý (1 072 aa) v porovnaní s 

proteínmi Rap1 doposiaľ preštudovaných príbuzných kvasiniek, ako sú Candida albicans 

(CaRap1; 430 aa) alebo Lodderomyces elongisporus (LeRap1; 470 aa) [6]. 

Kvasinkový Rap1 má vo svojej N-koncovej časti doménu BRCT [7] a DNA-väzbovú 

doménu (DBD) s dvoma  Myb-like  motívmi,  pomocou  ktorej  sa  viaže  na  teloméry  [8]. 

V proteíne CpRap1 je extrémne dlhá C-koncová oblasť (603 aa), ktorej funkcia nie je zatiaľ 

známa. Sekvencia DNA kódujúca C-koncovú oblasť CpRap1 je homologická k sekvencii 

LeORF2 kvasinky L. elongisporus. Funkcia proteínu kódovaného týmto génom je neznáma a 

jediná zistená sekvenčná podobnosť LeORF2 je k C–koncu CpRap1. Absencia proteínu Est1 

a prítomnosť sekvencií s neznámou funkciou nás inšpirovala k štúdiu funkcie C-koncovej 

oblasti   CpRap1   v biológii   telomér   kvasinky  C.   parapsilosis.   Ako   prvé   bolo   naším 
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cieľom sledovať, či prítomnosť C-koncovej domény vplýva na väzbu proteínu CpRap1 s 

telomérovou DNA kvasinky C. parapsilosis v podmienkach in vitro. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Kultivácia mikroorganizmov 
 

Bunky Escherichia coli DH5α a BL21 (DE3) boli kultivované pri 37°C v tekutých LB 

médiách (1% peptón, 0,5% kvasničný extrakt, 1% ) a na tuhých LB médiách s 2% agarom 

s výslednou koncentráciou 100 µg/ml ampicilínu (Serva). 

Príprava konštruktu pGEX-6P-1+CpRAP1s 
 

Pomocou Gibsonovej asemblačnej reakcie (New England Biolabs) sme pripravili 

konštrukt pozostávajúci z vektora pGEX-6P-1 štiepeného XhoI (Fermentas) a inzertu 

CpRAP1s pripraveného amplifikáciou pomocou PCR z templátu pGEX-6P-1+CpRAP1 [9]. 

Konce inzertu boli komplementárne ku koncom linearizovaného pGEX-6P-1. Reakčná zmes 

obsahovala exonukleázu, ktorá vytvorila jednovláknové prečnievania na koncoch vektora aj 

inzertu. Prečnievania spolu anelovali a jednovláknové medzery boli doplnené DNA 

polymerázou. Fragmenty boli nakoniec spojené DNA ligázou. Konštrukt pGEX-6P- 

1+CpRAP1s sme transformovali do chemicky kompetentných buniek DH5-α podľa 

transformačného protokolu výrobcu. 

Purifikácia proteínov CpRap1 a CpRap1s afinitnou chromatografiou 
 

Proteíny CpRap1 aj CpRap1s nesúce na N-konci glutatión-S-transferázovú značku 

(GST) sme purifikovali afinitnou chromatografiou pomocou glutatión-agarózy, ktorá má 

afinitu voči GST značke. Po indukcii expresie proteínov z plazmidov pGEX-6P-1+CpRAP1 

a pGEX-6P-1+CpRAP1s s IPTG sme bunky centrifugovali pri 3000g, 10min, 4°C a pelet sme 

rozsuspendovali v 1,8 ml lyzačného rozoku (20 mM Tris-HCl pH 7,4, 100 mM NaCl, 1 mM 

EDTA, 10 mM 2-merkaptoetanol) s 1 mg/ml lyzozýmom a 1x komplexom proteázových 

inhibítorov CompleteTM bez EDTA (Roche). Bunky sme následne rozbili 6-násobnou 

sonikáciou s cyklom: 20s sonikácia, 30% amplitúda a 40s chladenie. K suspenzii sme pridali 

0,1%  Triton  X-100  a   z bunkového   lyzátu   sme   odobrali   vzorku   extraktu   proteínov. 

Po centrifugácii 10 min, 13 300 g, 4°C sme odobrali vzorky peletu a vzorku supernatantu. 

Supernatant sme pridali k ekvilibrovanej glutatión-agaróze a cez noc inkubovali pri 4°C. Na 

elúciu proteínu sme použili elučný roztok (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 100 mM NaCl, 1mM 

EDTA) s 15mM glutatiónom a 1x inhibítormi proteáz a inkubovali na rotátore pri 20 ot./min, 

teplote 4°C. Prvú elúciu (E1) sme odobrali po 45 min., zvyšné dve elúcie (E2, E3) sme 
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odobrali po 15 min. 
 

Gélová retardácia (EMSA) 

V EMSA reakcii sme k 2,7, resp. 10,6 pmol proteínu CpRap1 a k 3,6, resp. 14,3 pmol 

proteínu CpRap1s pridali 0,025 pmol dvojvláknových alebo 0,025 pmol jednovláknových 

rádioaktívne značených prób DNA. Vytesňovacie neznačené próby DNA sme pridávali v 40- 

násobnom nadbytku. Výsledný objem každej reakcie bol 10 µl. EMSA reakcia prebiehala 10 

min v 1 mM MgCl2, 7,5% (w/v) gycerol, 1 mM DTT, 10 mM Tris-HCl pH 7,5, 50 mM NaCl, 

0,5 mg/ml BSA pri 20°C. Reakčnú zmes sme delili v 7% natívnom géli v tlmivom roztoku 

0,5x TBE (45 mM Tris, 45 mM kyselina boritá, 1 mM EDTA) pri 6°C a napätí 6 V/cm. Po 

skončení elektroforézy sme gély fixovali 10 min vo fixačnom roztoku (10% kyselina octová, 

10% metanol), vákuovo vysušili a exponovali na  clonu  citlivú  na  32P.  Experiment 

sme vyhodnotili na prístroji Imager (Bio-Rad) a dáta spracovali programom Quantity One 

(Bio-Rad). 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Aby sme mohli sledovať vplyv C-koncovej domény na väzbu CpRap1 s telomérou 

kvasinky C.  parapsilosis,  potrebovali  sme  exprimovať  proteín  CpRap1  pôvodnej  dĺžky 

a proteín CpRap1 bez C-koncovej domény. Na expresiu proteínu pôvodnej dĺžky sme využili 

konštrukt pGEX-6P-1+CpRAP1 [9]. Na expresiu N-koncovej časti proteínu CpRap1 

zodpovedajúcej dĺžke proteínu LeRap1 s predpokladanými BRCT a DBD doménami 

(CpRap1s) sme si pripravili konštrukt pGEX-6P-1+CpRAP1s. Proteíny CpRap1 a CpRap1s 

niesli na N-konci značku GST, a tak mohli byť po indukcii izolované z buniek E. coli 

pomocou afinitnej chromatografie s glutatión-agarózou (Obr. 1). V každej z troch elúcií sa 

nám podarilo izolovať proteín CpRap1 (Obr. 1A), resp. CpRap1s (Obr. 1B), pričom na 

väzbové štúdie (EMSA) sme použili vždy prvú elúciu príslušného proteínu. 

V EMSA reakcii predstavoval próbu dvojvláknový úsek obsahujúci jedno opakovanie 

telomérovej sekvencie kvasinky C. parapsilosis s rádioaktívnym značením pomocou 32P (ds 

1xTEL*; obr. 2B). Pri vytesňovacích experimentoch sme ako špecifickú próbu použili ten istý 

neznačený úsek (ds 1xTEL) a ako nešpecifickú próbu dvojvláknovú DNA predstavujúcu 

promótorovú časť génu ribozomálnej podjednotky L38 (ds L38prom; obr. 2B). Po inkubácii s 

proteínmi bola DNA delená natívnou elektroforézou. Dráhy 1 a 6 (obr. 2A) sú negatívne 

kontroly, v ktorých bola prítomná len próba ds 1xTEL*. V dráhach 2-5 bol prítomný proteín 

CpRap1, resp. v dráhach 7-10 proteín CpRap1s v dvoch rôznych koncentráciách (obr. 2A). 
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V týchto dráhach môžeme pozorovať spomalenie migrácie próby, čo znamená naviazanie 

proteínu na DNA. Čím viac proteínu sme pridali, tým viac DNA-proteínových komplexov 

vzniklo (obr. 2A; dráhy 2 vs. 3, resp. 7 vs. 8). 
 
 

 
 

Obr. 1 - Analýza jednotlivých frakcii afinitnej chromatografie s proteínom CpRap1 a CpRap1s pomocou 
8% SDS-PAGE. 

A: izolácia CpRap1. B: izolácia CpRap1s. –IPTG: neindukované bunky. +IPTG: indukované bunky. Ostatné 
dráhy predstavujú vzrorky z jednotlivých krokov indukcie (viď materiál a metódy). 

 

 
 
 
 

 
 

Obr. 2 - Analýza väzby proteínu CpRap1 a CpRap1s na próbu dvojvláknovej telomérovej DNA sekvencie 
kvasinky C. parapsilosis. 

A:7% natívny gél. Dráhy 1 a 6: Próba ds 1xTEL*. 2: Próba ds 1xTEL* a 2,7 pmol proteínu CpRap1. 3: Próba ds 
1xTEL* a 10,6 pmol proteínu CpRap1. 4: Próba ds 1xTEL*, próba ds 1xTEL v 40-násobnom nadbytku a 10,6 

pmol proteínu CpRap1. 5: Próba ds 1xTEL*, ds L38prom v 40-násobnom nadbytku a 10,6 pmol proteínu 
CpRap1. 7: Próba ds 1xTEL* a 3,6 pmol proteínu CpRap1s. 8: ds 1xTEL* a 10,3 pmol proteínu CpRAp1s. 9: 

Próba ds 1xTEL*, próba ds 1xTEL v 40 násobnom nadbytku a 10,3 pmol proteínu CpRap1s 10: Próba ds 
1xTEL*, próba ds L38prom a 10,3 pmol proteínuCpRap1s. B: Sekvencie prób DNA použité v experimente. 
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Špecifitu väzby proteínov sme testovali pomocou 40-násobného nadbytku neznačenej 

špecifickej próby ds 1xTEL (obr. 2A; dráhy 4 a 9). V prípade CpRap1 aj CpRap1s dochádza 

k zníženiu množstva komplexu proteínu so značenou próbou ds 1xTEL*. Po pridaní 40- 

násobku neznačenej nešpecifickej próby ds L38prom nevidíme žiaden pokles množstva 

komplexu proteínov so špecifickou próbou (obr. 2; dráhy 5 a 10). Výsledky dokazujú, že 

väzba proteínu CpRap1 aj CpRap1s je špecifická. Ak porovnáme dráhy 2-5, resp. 7-10, 

proteín CpRap1 pôvodnej dĺžky a skrátený proteín CpRap1s sa vo väzbových reakciách 

správajú podobne. Z uvedených faktov usudzujeme, že C-koncová doména proteínu CpRap1 

nemá žiaden vplyv na väzbu s telomérovou DNA kvasinky C. parapsilosis in vitro. 
 
 

Záver   
C-koncovej doména proteínu CpRap1 nemá vplyv na jeho väzbu s telomérovou DNA 

 

kvasinky C. parapsilosis v podmienkach in vitro. 
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Abstract 

 
The role of Kluyveromyces lactis transcription factors in heterologous yeast system. 
In the yeast S. cerevisiae, the PDR5 gene is the major determinant involved in the development of MDR 

phenomenon. Expression of the ScPDR5 gene is positively regulated by ScPdr1p, ScPdr3p and ScStb5p 
transcription factors belonging to the Gal4p family, containing the structural motif Zn2 Cys6 . In K. lactis, the 
KlPdr1p, the only homologue of ScPdr1p and ScPdr3p transcriptional regulators, has been characterized. 
Transcription factor KlStb5p, the homologue of ScStb5p, was also found in the yeast K. lactis. In this work we 
have studied the ability of the K. lactis transcription factors to complement the deletion of their orthologs in 
heterologous S. cerevisiae host. We have found that the KlSTB5 gene is not able to complement the double gene 
deletion Scpdr1Δpdr3Δ in S. cerevisiae. Based on the ability of the KlSTB5 gene to complement the sensitivity 
of S. cerevisiae stb5∆ deletion mutant to various metabolic inhibitors and cold, we propose that it is a functional 
homologue of its S. cerevisiae counterpart. 

 
 
Keywords: MDR; transcription factors; Pdr1p; Stb5p 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Fenomén mnohonásobnej rezistencie (multidrug resistance - MDR) je v súčasnosti 

závažným problémom pri liečbe bakteriálnych, fungálnych infekcií a tiež pri chemoterapii 

nádorových ochorení [1,2]. Najlepšie preštudovaný je u kvasinky Saccharomyces cerevisiae, 

u ktorej bol pôvodne označený ako pleiotropná rezistencia (PDR - pleiotropic drug 

resistance). MDR vzniká nadexpresiou membránových transportných proteínov, ktoré 

zabezpečujú zvýšený eflux cytotoxických látok z buniek [3,4]. Na rozvoji MDR u kvasiniek 

sa uplatňujú najmä ABC transportné proteíny z regulačnej siete PDR. Hlavným, najlepšie 

preštudovaným efluxným proteínom u S. cerevisiae je Pdr5p, ktorý je kódovaný génom 

ScPDR5. Ma širokú substrátovú špecificitu a preto je považovaný za hlavný determinant 

podieľajúci sa na rozvoji fenoménu MDR [5,6]. 

Expresia génu ScPDR5 je pozitívne regulovaná transkripčnými faktormi ScPdr1p, 

ScPdr3p a ScStb5p, ktoré patria do rodiny Gal4p transkripčných faktorov so štruktúrnym 

motívom zinkového prstu Zn2Cys6. Hlavnými transkripčnými faktormi sú ScPdr1p a 

ScPdr3p, ktoré sú navzájom homologické [7] a viažu sa na PDRE elementy vo forme homo- 

alebo heterodimérov. ScPdr1p tvorí heterodiméry s ScPdr3p aj ScStb5p. Schopnosť 

transkripčných  faktorov  s motívom  Zn2Cys6   vytvárať  rôzne  kombinácie  heterodimérov, 
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umožňuje bunkám rýchlu a flexibilnú adaptáciu na prítomnosť cytotoxických zlúčenín [8]. 
 

Produkčné kmene kvasiniek odolávajú počas technologického procesu rôznym 

toxickým vplyvom. Jednou z biotechnologicky významných kvasiniek je druh Kluyveromyces 

lactis, u ktorého sú molekulárne mechanizmy vedúce k odolnosti voči chemickému stresu 

nedostatočne preskúmané. U K. lactis bol identifikovaný gén KlPDR1, jediný homológ génov 

ScPDR1 (21% homológia) a ScPDR3 (19% homológia) [9]. Delécia génu KlPDR1 spôsobuje 

zvýšenú citlivosť K. lactis na rôzne cytotoxické látky [10]. 

V genóme kvasiniek K. lactis bol identifikovaný aj homológ génu ScSTB5, ktorý 

kóduje transkripčný faktor zahrnutý v MDR, ako aj na kontrole expresie génov pre enzýmy 

pentózového cyklu. Funkcia KlStb5p v kvasinkách K. lactis nie je známa [11]. 

V tejto práci sme sa pokúsili zistiť, do akej miery sú transkripčné faktory Zn2Cys6 

KlPdr1p  a KlStb5p   K.   lactis   schopné   komplementovať   deléciu   svojich   homológov 

v kvasinkách S. cerevisiae. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité mikroorganizmy: S. cerevisiae FY1679-28C (MATa, ura3-52, leu2-Δ1, trp1- 

Δ63, his3-Δ200) a BY4747 (MATa, his3-Δ1,leu2-Δ0, ura3-Δ0) 

Použité plazmidové vektory: pRS306K/KlSTB5 (f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, 
 

MCS), pRS306K/KlPDR1 (f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS) 
 

Použité kultivačné média: Na kultiváciu S. cerevisiae bolo použité tekuté YPD 

médium. Transformanty kvasiniek sa selektovali na YNB médiach s pridaním rastových 

faktorov podľa auxotrofie. Fenotypová analýza bola vykonaná na komplexnom YPD médiu 

s pridaním rôznych metabolických inhibítorov. 

Transformácia  elektroporáciou:  Príprava  transformantov  kvasiniek  S.  cerevisiae 
 

FY1679-28C/pdr1Δpdr3Δ+pRS/KlPDR1, FY1679-28C/pdr1Δpdr3Δ+pRS/KlSTB5 a BY4747 
 

stb5Δ+pRS/KlSTB5 sa vykonávala elektroporačnou metódou. 
 

Kvapkové testy: Testované kmene kvasiniek sa nariedili na koncentráciu 1 x 107 b/ml, 

1 x 106 b/ml, 1 x 105 b/ml, 1 x 104 b/ml. Nariedené kultúry buniek sa kvapkali v objeme 5 μl 
na pevné komplexné YPD médium s obsahom rôznych inhibítorov. Rast sa hodnotil po 48 
hodinách inkubácie pri teplote 30 °C. 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Analýzou študovaných kmeňov kvasiniek S. cerevisiae sa potvrdilo, že gén KlPDR1 je 
 

schopný komplementovať  dvojitú  deléciu  Scpdr1Δpdr3Δ a zvyšovať tak odolnosť buniek 
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kvasiniek voči azolom (Obr. 1). Pri cykloheximide táto komplementácia nebola potvrdená 

(Obr. 1).  Gén  KlSTB5  nemá  schopnosť  komplementovať  dvojitú  deléciu  Scpdr1Δpdr3Δ 

v kvasinkách S. cerevisiae (Obr. 1). 
 
 

 
 

Obr. 1. Fenotypová analýza kvasinky S. cerevisiae: štandardný kmeň FY, delečný mutant Scpdr1Δpdr3Δ 
a transformanty delečného mutanta Scpdr1Δpdr3Δ+pRS306K/KlPDR1 a Scpdr1Δpdr3Δ+pRS306K/KlSTB5. 

Rast sa hodnotil po 48 hod inkubácie pri teplote 30 °C na YPD médiu. 
 
 

Výsledky fenotypovej analýzy  delečného mutanta S. cerevisiae stb5∆ ukázali, že 

heterologický gén KlSTB5 je schopný komplementovať citlivosť delečného mutanta Scstb5∆ 
voči cykloheximidu, kofeínu, polyénom nystatínu a pimaricínu a čiastočne aj voči 5- 

fluorocytozínu (Obr. 2). 
 
 

 
 

Obr. 2. Fenotypová analýza kvasinky S. cerevisiae: štandardný kmeň BY, delečný mutant Scstb5Δ 
a transformant delečného mutanta Scstb5Δ+pRS306K/KlSTB5. Rast sa hodnotil po 48 hod inkubácie pri teplote 

30 °C na YPD médiu. 
 
 

Delečný mutant S. cerevisiae stb5∆ je citlivý voči chladu – nie je schopný rásť pri 

teplote 20°C. Prítomnosť heterologického génu KlSTB5 na plazmide obnovila schopnosť 

kvasiniek S. cerevisiae rásť pri teplote 20°C, na základe čoho možno predpokladať, že gén 

KlSTB5 je funkčným homológom génu ScSTB5 kvasiniek S. cerevisiae (Obr. 3). 
 
 

 
 

Obr. 3. Fenotypová analýza kvasinky S. cerevisiae: štandardný kmeň BY, delečný mutant Scstb5Δ 
a transformant delečného mutanta Scstb5Δ+pRS306K/KlSTB5. Rast sa hodnotil po 48 hod inkubácie pri teplote 

20°C a 30 °C na YPD médiu. 
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Záver   
Gén KlPDR1 je  schopný funkčne  komplementovať dvojitú deléciu Scpdr1Δpdr3Δ 

 

v kvasinkách S. cerevisiae a tak zvyšovať rezistenciu kvasiniek voči azolom, pravdepodobne 

v dôsledku zvýšenej aktivity efluxných púmp. Gén KlSTB5 funkčne komplementoval deléciu 

svojho ortológa v kvasinkách S. cerevisiae. Získané výsledky naznačujú, že KlStb5p je 

funkčným homológom produktu génu STB5 kvasiniek S. cerevisiae. 
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Abstract 

 

The mannose 6-phosphate/insulin like growth factor II receptor (CD222, M6P/IGFIIR) is a 
multifunctional transmembrane type I receptor, mostly localized intracellularly, less on the cell surface of all 
types of mammalian cells. It is known both to transport lysosomal enzymes through their mannose 6-phosphate 
moieties and to internalize extracellular ligands like IGFII or plasminogen. CD222 is involved in regulation of 
cell proliferation, migration, T cell activation and apoptosis. CD222 might also be released from endothelial cells 
in a soluble form. In this study, we analysed the level of soluble CD222 (sCD222) in sera of cancer patients. We 
found the elevated levels of sCD222 in sera of cancer patients compared to healthy donors irrespective to the 
type of disease suggesting a general role for sCD222 in tumorigenesis. Indeed, we found that TGF-β, a cytokine 
associated with the process of tumour progression, increased the shedding of CD222. Our findings identify in 
sCD222 a potential biomarker of tumorigenesis. 

 
 
Keywords: soluble CD222; cancer; sera; biomarker; tumorigenesis; fibrosis 

 
 
Introduction and aims of the study 

 

In mammals, there are two known mannose 6-phosphate binding receptors (MPRs): 

the approximately 46 kDa cation-dependent MPR and the approximately 250 kDa cation- 

independent mannose 6-phosphate/insulin-like growth factor II receptor  (M6P/IGFII, 

CD222). Both belong to p-type lectin family [1]. CD222 is a multifunctional protein via its 

ability to bind and transport various ligands either through mannose 6-phosphate (M6P) 

moieties, e.g. soluble acid hydrolases [1-3]; or also independently of M6P, e.g. IGFII or 

plasminogen [5-6]. CD222 can be found mostly intracellular in the trans-Golgi network as 

well as in early, late and recycling endosomes, and only 5-10 % can be found on the cell 

surface [6]. 

CD222 is a type I transmembrane protein. Its extracellular domain consists of 15 

cysteine rich, partly homologous repeats, each consisting of approximately 147 amino acids. 

In this domain, four distinct M6P-binding [7] and a single IGFII-binding site [4] are localized. 

The binding sites for urokinase plasminogen activator receptor (uPAR) and plasminogen are 

localized in the N-terminal part [8]. A short cytoplasmic tail is composed of various sorting 
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signals, some modified by phosphorylation or palmitoylation [9-10]. In the plasma membrane 

CD222 seems to be a dimer, however, in detergents it is solubilized as a monomer [11-12]. 

We have shown previously that the tumour necrosis factor-α-converting enzyme 

TACE (ADAM17), a protease from the ADAM (A Disintegrator And Metalloprotease) 

family, mediates the shedding of CD222. Soluble CD222 (sCD222) has a molecular weight of 

approximately 200 kDa and lacks the carboxy terminal cytoplasmic and transmembrane 

domains, but retains ectodomain and extracellular ligand binding sites [13]. There is also 

another potential protease involved in shedding of CD222, the β-site APP cleaving enzyme 1 

(BACE) [14]. Higher levels of sCD222 have been found in rat serum upon liver damage [15] 

and in human patients with liver diseases [13]. sCD222 has been suggested to carry IGF-II 

and mannose 6-phosphate proteins in circulation [16], and to neutralize plasminogen [13]. In 

addition, CD222 might be released from cells as a component of extracellular vesicles [17]; 

however, the function of the CD222-positive exosomes is not known. 

In many human tumours, the loss of heterozygosity (LOH) of CD222 has been 

described, e.g. hepatocellular carcinoma and breast cancer. It has been shown that LOH in the 

CD222 gene predicts a poor clinical outcome in hepatocellular carcinoma patients [18]. LOH 

in the CD222 gene might result in attenuated expression or the lack of intact receptor protein 

expression, eventually, which would implicate a role for CD222 in tumour progression. 

Indeed, CD222 is considered a tumour suppressor. Linked to its functions, the lack of CD222 

might be implicated in tumour development via impaired protein transport, dysregulated 

pericellular proteolysis, or imbalanced apoptosis [19-21]. Here, we have analysed body fluids, 

namely sera of a cohort of cancer patients with different types of the disease and we discussed 

its role in tumour progression. 
 
 
Materials and methods 

 

The sera samples were obtained from healthy donors and patients (obtained from Dr. 

Johannes Drach, Department of Medicine I, Clinical Division of Oncology, University 

Hospital Vienna, Austria) with various types of cancer after informed consent that a part of 

the routine blood samples will be used for research purposes (approved by the Ethical 

Committee of the Medical University of Vienna). All samples were stored at -20° C before 

use. 

Cells (TCL-598; HUVECs) were plated on 48-well plates and incubated in presence of 

different cytokines (e.g. TGF-β) in RPMI medium without fetal calf serum (FCS) for 48 

hours. After 48 hours, medium and cells were harvested and prepared with Laemmli buffer. 
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For SDS-electrophoresis, samples, equilibrated with Laemmli buffer were loaded on 

7.5% polyacrylamide gels, then proteins were transferred on PVDF membranes. CD222 was 

detected with biotinylated mAb MEM-238 followed by detection with streptavidin-HRP 

conjugate. Fibronectin was detected with Rabbit polyclonal antibody to fibronectin. As a 

control, cell lysate of the monocytic cell line THP-1 was used to monitor the full-length 

membrane form of CD222. 

In sera, the CD222 concentration was measured using ELISA as described [13] – mAb 

MEM-240 was used as binding antibody and biotinylated mAb MEM-238 as detection 

antibody – both recognizing different epitopes [22]. The calibration curve was done with 

sCD222 purified as described [13]. The absorbance was measured at 405 nm. 
 
 
Results and discussion 

 

First, we analysed sera samples of 87 cancer patients with various types of tumours. 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. CD222 in sera of cancer patients. (A) CD222 concentrations were measured using ELISA. The 
absorbance was measured at 405 nm. Data show higher concentrations of CD222 in sera of all analysed cancer 
patients (p* < 0,05, p** < 0,005). (B) By Western blotting, the same samples were analysed with biotinylated 
CD222 mAb MEM-238 as primary antibody. Proteins were visualized by streptavidin-HRP as conjugate and 

chemiluminescence. 

824 



We measured the concentrations of CD222 by ELISA. We found increased levels of 

CD222 in sera of all cancer patients (12 – 67 µg/ml) compared to healthy donors (up to 7 

µg/ml); however, this increase was not specific for any type of cancer disease (Figure 1A). 

Western blotting analysis of sera samples revealed that the size of serum CD222 was 

approximately 200 kDa (Figure 1B), which corresponded to the truncated shed form of 

CD222, i.e. sCD222 described by us previously in sera of liver disease patients [13]. These 

results indicate an insufficient diagnostic relevance for CD222 in human sera, since the 

increase in CD222 concentration in cancer was not specific to any type of disease. Despite 

that, general increase in CD222 shedding could correspond to the tumorigenic or fibrotic 

processes involved in every cancer progression, thus CD222 can be used as a general 

biomarker of tumorigenesis. 

To confirm this hypothesis, we incubated different cell cultures – kidney epithelial 

tumour TCL-598 cell line and Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) for 48 

hours in presence of different types of cytokines to study their influence on CD222 shedding. 

Media as well as cell lysates were analysed for presence of CD222, markers of fibrosis, etc. 

Results showed significant increase in sCD222 in cell media when the transforming growth 

factor - β (TGF-β) (10 ng/ml) was added (Figure 2A). Similarly, after the addition of TGF-β, 

we noticed a significant increase in concentration of fibronectin, a typical marker of fibrosis, 

in cell lysates (Figure 2B). 
 
 

A B 
 

 
 

 
 

Fig. 2. TGF-β as a potential player in CD222 shedding. (A) By Western blotting, the cell media were 
analysed with CD222 mAb MEM-238 as primary antibody. Proteins were visualized by Mouse IgG as conjugate 

and chemiluminescence. sCD222 increase was observed when TGF-β was added to cells. (B) By Western 
blotting, the cell lysates were analysed with anti-Fibronectin mAb primary antibody. Proteins were visualized by 

anti-Rabbit-HRP as conjugate and chemiluminescence. Fibronectin increase was observed when TGF-β was 
added to cells. 

 
 

Nowadays, proteins in serum are commonly used as biomarkers for diagnostic of 

diseases, including cancer. Although sCD222 is significantly increased in cancer patients´ 

sera, it cannot represent a specific biomarker for any concrete type of disease but rather as a 
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general marker of tumorigenesis. Concomitant phenomena occurring in cancer progression, 

like inflammation, fibrosis, changes on hormonal level, medicamentation, might contribute to 

higher sCD222 in serum. However, the shedding of CD222 could also be involved in a 

general physiological response of the human body to cancer progression. For example, in our 

previous study we suggested a possible role of sCD222 produced by endothelial cells as an 

anti-angiogenic agent [13]. Yet, sCD222 could not only be released by endothelial cells but 

also by tumour cells or other types of cells, e.g. immune cells. As we show, shedding can be 

influenced also by cytokines, namely TGF-β, which play an important role in growth 

stimulation, migration and cell survival [23]. Moreover, it is involved in activation and 

upregulation of TACE, which is phosphorylated and subsequently translocated on the cell 

surfaces, when TGF-β receptor is activated when its ligand, TGF-β is bound [23]. Thus, 

increased function of TACE could result in shedding of CD222 in higher amounts. Specific 

role of shed sCD222 is up to now unknown, but it could be possibly used as a biomarker of 

tumorigenesis. 
 
 
Conclusion 

 

In this work, we analysed sera samples of different cancer patients for presence of 

CD222. We found increased concentrations of shed CD222 in every sample of any type of 

cancer compared to the control samples obtained from healthy donors. After cell analysis, we 

found increased concentrations of sCD222 in media of TCL-598 and HUVECs cell lines 

when TGF-β, cytokine controlling cell growth and proliferation, was added. Moreover, we 

found increased concentrations of fibronectin, marker of fibrosis, in cell lysates under the 

same conditions. All our data suggest general role of CD222 in tumorigenesis, thus it can be 

possibly used in general cancer diagnostics. 
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Abstract 

 
Arsenic affects the formation of Casparian band in endodermal cells of maize roots. 
Arsenic is a chemical substance which is highly toxic to all living organisms. In plants, it exhibits 

symtomps of its toxicity on morphological, physiological and metabolic levels. The purpose of this research was 
to classify the possible effects of arsenic on the formation of Casparian bands like a barrier structures in the root. 
Samples of maize roots taken from two distances from the root apex of plants cultivated in four different 
concentrations of sodium arsenate (0; 10; 20; 40 μmol l-3) over 72 hours in hydroponics were stained for 
Casparian band visualization, microscopically observed under fluorescence and software evaluated. The results 
showed earlier development of Casparian bands and a significant increase in their radial length in the lower 
concentration of As, and at the same time, the absence of Casparian bands in the both higher concentrations 
probably caused by decreased viability of root cells. 

 
 
Keywords: arsenic; Casparian band; sodium arsenate; primary root; Zea mays 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Arzén je  neesenciálny  a toxický  chemický  prvok,  ktorý  kvôli  svojej  akumulácii 

v plodinách predstavuje vážne zdravotné riziko aj pre ľudi. Je klasifikovaný ako karcinogén 

triedy A a je spájaný so zvýšeným rizikom výskytu rakoviny kože, pľúc, obličiek a močového 

mechúra, ako aj s rôznymi kožnými defektami (hyperkeratózou, hyper/hypopigmentáciou), 

zmenou zafarbenia pokožky, poškodením obličiek, anémiou, nízkym krvným tlakom, 

poruchami gastrointestinálneho traktu a poškodením obehovej a nervovej sústavy [1]. 

Celosvetovo ohrozuje kontaminácia arzénom takmer 150 miliónov ľudí v 70 krajinách [2]. 

Vystavenie rastliny toxickým hodnotám arzénun spúšťa širokú škálu morfologických, 

fyziologických a metabolických zmien s potenciálne letálnym účinkom [3], ako je redukcia 

rastu [4], inhibícia akumulácie čerstvej a suchej biomasy [5], redukcia koreňových vláskov, 

poškodenie epidermálnych buniek a buniek stredného valca a permanentné poškodenie 

koreňového meristému [6]. V nadzemných častiach rastlín nastáva redukcia plochy listov, 

nekróza a chloróza listových špiciek [7]. Klesá akumulácia dôležitých nutrientov, klíčivosť 

semien [8], nastáva strata reprodukčnej schopnosti rastlín, vývinové anomálie v morfogenéze 

reprodukčných  štruktúr.   Interferuje   tiež   s procesmi   plnenia   zŕn   zásobnými   látkami 

a transportom  asimilátov  do  zŕn  [9].  Najviac  ovplyvnenými  metabolickými  procesmi 
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sú respirácia, fotosyntéza, bunkové delenie, metabolizmus síry, fosfátu a dusíku a aktivita 
 

antioxidačných enzýmov [10]. 
 

Cieľom našej práce je zistiť arzénom indukované zmeny v tvorbe Casparyho pásikov, 
 

t. j. depozícii suberínu a lignínu do bunkových stien endodermálnych buniek primárneho 

seminálneho koreňa  kukurice  siatej  (Zea  mays  L.),  ktoré  nastali  počas  jej  kultivácie 

v substrátoch obsahujúcich rôzne koncentrácie arzenitanu sodného. Toto zistenie nám 

ozrejmí, či je rastlina schopná adaptácie na zvýšený vtok ťažkých kovov zmenou depozície 

Casparyho pásikov, čím by ovplyvnila efektívnosť limitovania ich vstupu do nadzemných 

častí. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pri pokuse sme využili zrná kukurice siatej (Zea mays ssp. mays), hybridu Novania. 

Zrná kukurice sme nechali napučiavať ponorené v kadičke s vodou pri laboratórnej teplote 

po dobu šiestich hodín. Po ukončení imbibície sme zrná sterilizovali v 0,45 % roztoku 

chlórnanu sodného (10 % Savo) po dobu 10 minút a následne niekoľkokrát dôkladne premyli 

vodou. Takto opracované zrná sme koreňovými pólmi nadol zavinuli do navlhčených 

papierových roliek, ktorých spodnú časť sme ponorili do kadičky s destilovanou vodou. 

Nasledovala 72 hodinová inkubácia v tme v termostate pri teplote 25 °C. 

V destilovanej vode (konečný objem substrátu – 800 ml) sme pripravili hydroponické 

substráty arzenitanu sodného (Na2HAsO4 · 7H2O; M = 312,01 g mol-1) s koncentráciami 

0 μmol l-3 (As0); 10 μmol l-3 (As10); 20 μmol l-3 (As20) a 40 μmol l-3 (As40). Hodnotu pH 
substrátov sme použitím zriedených roztokov HCl alebo KOH upravili na hodnotu 5,8. 

Klíčence kukurice sme po 72 hodinovej predkultivácii uchytili do polystyrénových 

plavákov (po 10  ks)  a  umiestnili  do  kultivačných  nádob  s  hydroponickými  substrátmi 

(á 800 ml). Nádoby sme zatemnili hnedým papierom a za neustáleho prevzdušňovania 

substrátu sme rastliny kultivovali v kultivačnej komore po dobu 72 hodín v kontrolovaných 

podmienkach (teplota 24 °C, dĺžka fotoperiódy 16/8 svetlo/tma, intenzita osvetlenia 125 

mmol m-2 s-1). 

Pre  meranie  vývinu  Casparyho  pásikov  sme  zvolili  rezy  hlavným  seminálnym 
 

koreňom zo vzdialeností 10 mm a 20 mm od apexu. Z každého variantu sme vybrali korene, 

ktorých prírastok bol najbližšie k priemernému prírastku všetkých koreňov daného variantu. 

Tenké  ručné  rezy  koreňmi  v daných  vzdialenostiach  sme  prenášali  do  malého 
 

množstva vody na predpripravenom podložnom skle. Po narezaní dostatočného počtu tenkých 
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rezov  sme vodu nahradili  farbivom  berberín  hemisulfát  (0,1  %  v H2O)  [11]  a nechali  ho 
 

pôsobiť na vzorky po dobu 1 hodiny pri laboratórnej teplote 25 °C. 
 

Následne sme roztok berberínu nahradili farbivom genciánová modrá (0,05 % v H2O) 

[11], ktoré slúžilo ako protifarbenie pre potlačenie autofluorescencie. Farbivo sme nechali 

na vzorky pôsobiť približne 10 minút na svetle a pri laboratórnej teplote. 

Farbivo genciánová modrá sme po 10 minútach odsali, finálne vzorky sme zaliali 

roztokom spomaľujúcim vyhasínanie fluorescencie – 0,1 % FeCl3 v 50 % glycerole a prikryli 

krycím sklom. 

Rezy sme pozorovali vo fluorescenčnom mikroskope (Axioskop 2 Plus, Carl Zeiss). 

Z každého preparátu sme zhotovili snímky digitálnou kamerou Olympus DP72 pomocou 

softvéru Quick Photo Micro (v. 3.0, Olympus). Z digitálnych snímok sme zisťovali dĺžku 

Casparyho pásikov. Na softvérovú analýzu digitálnych snímok sme použili softvér ImageJ 

(v. 1.51i). Na vyhodnocovanie nameraných číselných údajov sme používali tabuľkový 

procesor Microsoft Excel (2016), na tvorbu snímkovej mozaiky sme použili softvér Microsoft 

PowerPoint (2016). Údaje z experimentov sme analyzovali metódou ANOVA, LSD testom. 

Počet stupňov voľnosti bol minimálne 80. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na anatomickej úrovni sme pozorovali vplyv rôznych koncentrácií arzénu na 

depozíciu polymérov suberínu a lignínu do radiálnych bunkových stien endodermálnych 

buniek primárnych seminálnych koreňov kukurice siatej. Tieto dve polysacharidové zlúčeniny 

sú hlavnými stavebnými zložkami primárnej apoplazmovej bariéry radiálneho transportu látok 

koreňom, známej ako Casparyho pásiky. Rastliny kukurice siatej sme kultivovali v rôznych 

variantoch hydroponických substrátov, ktoré obsahovali zvyšujúce sa koncentrácie roztoku 

arzenitanu sodného. 

Depozícia  primárnej  apoplazmickej  bariéry,   známej   ako   Casparyho   pásiky, 

sa v primárnych seminálnych koreňoch kukurice siatej začína vo vzdialenosti 10 – 20 mm 

od apexu. Vo vzdialenosti 10 mm od apexu sa Casparyho pásiky vyvinuli iba po kultivácii 

v substráte As10, z čoho môžeme usúdiť, že pri nízkej koncentrácii As v substráte nastáva 

intenzívna tvorba Casparyho pásikov, ktorá je v kontraste s absenciou Casparyho pásikov pri 

variantoch As20 a As40. Neprítomnosť Casparyho pásikov v kontrolnom variante As0 

môžeme považovať za fyziologický stav. Vo vzdialenosti 20 mm od apexu už boli Casparyho 

pásiky prítomné vo všetkých variantoch, pričom sme pri variante As10 opäť pozorovali 

preukázateľný nárast ich dĺžky v porovnaní s ostatnými variantami (obr. 1 a 2). 
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Vzhľadom na nízky prírastok hlavného koreňa pri variantoch As20 a As40 je však 

možné, že tieto Casparyho pásiky sa deponovali v danej vzdialenosti ešte pred kultiváciou 

rastlín v substrátoch s arzénom a neodzrkadľujú tak priamy vplyv arzénu na ich depozíciu, 

ako je to v prípade vzoriek zo vzdialenosti 10 mm od apexu. 

Suberín je komplexný polyester zložený z veľkého množstva polyfunkčných 

dlhoreťazcových   mastných   kyselín   a glycerolu,    na    biosyntéze    ktorého   sa 

podieľajú 3 enzymatické rodiny a veľká skupina transportérov [12]. Vzhľadom na jeho široké 

uplatnenie v rastline a zložitosť biosyntetického procesu môžeme predpokladať, že jeho 

syntéza a depozícia je pre rastlinu vysoko energeticky náročná. 

Je známe, že kultivácia kukurice siatej v hydroponickom substráte s prítomným 

toxickým kovom alebo polokovom spôsobuje pre rastlinu stres, počas ktorého nastáva až 

trojnásobný nárast depozície suberínu do endodermálnych buniek, kde spolu s lignínom 

formuje Casparyho pásiky [13]. Rastlina sa tým snaží v čo najväčšej miere limitovať 

apoplazmový transport toxického prvku do stredného valca. Na základe našich výsledkov 

môžeme tvrdiť, že takáto stratégia je účinná iba pri relatívne nízkej koncentrácii arzénu 

(10 μmol l-3), kedy je rastlina schopná s týmto stresovým faktorom bojovať. 
 

V endodermálnych bunkách kukurice sa nachádzajú transportéry kremíka (Si), najmä 

ZmLsi1 a ZmLsi2, ktoré však umožňujú aj symplazmový transport arzénu cez endodermu 

s Casparyho pásikmi [14]. Vstup arzénu do cievnych zväzkov a transport do nadzemnej časti 

aktivuje celú kaskádu obranných reakcií rastliny, napr. syntézu antioxidantov [15], do ktorých 

sú presmerované všetky energetické rezervy na  úkor  ostatných  fyziologických  procesov, 

ako sú rast alebo aj syntéza suberínu. Pri boji s vysokou koncentráciou toxického prvku však 

po čase dochádza k úplnému vyčerpaniu energetických zásob rastliny, čo sa ozrejmuje 

absenciu Casparyho pásikov. 
 

 
 

Obr. 1. Dĺžka Casparyho pásikov v endodermálnych bunkách – Priemerná dĺžka Casparyho pásikov 
v endodermálnych bunkách kukurice siatej vo vzdialenosti 10 a 20 mm od apexu koreňa po 72 hodinovej 

kultivácii v hydroponickom substráte obsahujúcom 0 μmol l-3 As (As0); 10 μmol l-3 As (As10) 20 μmol l-3 As 
(As20) a 40 μmol l-3 (As40). Rozdielne písmená znamenajú štatisticky významný rozdiel medzi variantmi na 

úrovni preukaznosti P < 0,05. 
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Obr. 2. Snímky endodermálnych buniek v rôznych vzdialenostiach od apexu koreňa – Detaily priečnych rezov hlavných seminálnych koreňov kukurice siatej v oblasti 
endodermy (en) a jej blízkeho okolia (mezoderma – m, pericykel – p) pre vizualizáciu Casparyho pásikov (biele šípky) po farbení berberínom a protifarbení metylénovou 

modrou. Číslo za As v skratke variantu indikuje koncentráciu arzénu v µmol l-1. Fluorescenčná mikroskopia, mierka = 50 μm. 
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Záver   
Cieľom našej práce bolo zistiť arzénom indukované zmeny v depozícii Casparyho 

 

pásikov do bunkových stien endodermálnych buniek primárneho seminálneho koreňa 

kukurice siatej. Na základe našich zistení sme dospeli k záveru, že pri nízkej koncentrácii 

arzénu v substráte nastáva intenzívnejšia tvorba Casparyho pásikov, ktoré už však pri vyšších 

koncentráciách arzénu absentujú v dôsledku nedostatku energie na intenzívnu syntézu 

suberínu. 

Tieto poznatky budú použité pri ďalších analýzach širokého spektra toxických účinkov 

arzénu na rastliny a môžu pomôcť k pochopeniu ich mechanizmov, ako i potenciálnej ochrane 

rastlín pred vplyvmi arzénu. 
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Abstract 

 
Gender dependent expression of miR-21-5p, miR-21-3p and miR-16-5p in human colorectal cancer 
Colorectal cancer (CRC) shows a high incidence in both genders. miRNAs are small non-coding RNAs 

with ability to down-regulate target mRNAs. Mature miRNA duplex consists of a leading and a passenger 
strand. Major role of miRNA is attributed to leading strand. However, a role of passenger strand in cell 
regulations has recently been  implicated. The aim  of our study was to investigate gender differences in 
expression of both strands of selected miRNAs in CRC and adjacent tissues. Our results show up-regulated 
expression of miR-21-5p, miR-21-3p and miR-16-5p in CRC compared to proximal and distal tissues. Men show 
higher levels of miRNAs in tumor compared to both adjacent tissues. On the contrary, women exhibited up- 
regulation of miRNAs compared to proximal tissue but not to distal tissue. miR-21-5p and miR-21-3p positively 
correlated and the expression of miR-21-3p was more than 1000 fold lower compared to miR-21-5p. Together 
our results indicate the importance of gender in miRNA cancer studies. 

 
 
Keywords: colorectal cancer; gender; human; miR-21-3p; miR-21-5p; miR-16-5p 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kolorektálny karcinóm (CRC) je vo svete veľmi rozšírený typ nádorového ochorenia, 

ktorý postihuje rovnako mužov ako ženy, pričom Slovensko patrí medzi krajiny so stúpajúcou 

incidenciou a vysokou mortalitou. Kolorektálny karcinóm je pomerne dobre liečiteľný ak sa 

ochorenie zachytí včas. Z toho dôvodu je nutná prevencia a včasná diagnostika. Metódy 

včasnej diagnosticky sú obmedzené na semi-invazívne spôsoby ako je kolonoskopia alebo 

sigmoidoskopia [1]. 

V poslednom čase sa do pozornosti dostávajú malé nekódujúce RNA molekuly 

miRNA, ktoré sú intenzívne skúmane pre ich diagnostický a prognostický potenciál u 

viacerých ochorení [2]. Zrelé miRNA sa generujú v procese biogenézy, ktorá zahŕňa štiepenie 

a procesovanie prekurzorových miRNA endonukleázami až na dvojvláknový duplex miRNA 

vlákien. Jedno vlákno- zvané vedúce sa v bunke vyskytuje vo vyšších koncentráciách ako 

druhé- sesterské, ktoré častejšie podliehajú degradácii. Aj napriek tomu, že sa  sesterské 

vlákna vyskytujú oproti vedúcim vláknam v nižších hladinách, existujú typy buniek alebo 

tkanív, kde môžu zohrávať dôležitú funkciu [3, 4]. 

834 



Jednotlivé miRNA majú schopnosť down-regulácie génovej expresie ovplyvnením 

translácie alebo degradácie mRNA. V procese karcinogenézy CRC bola dokázaná 

viacstupňová regulácia pomocou miRNA, napr. rodina miR-135 inhibuje mRNA kódujúcu 

proteín APC (Adenomatous polyposis coli). Deregulácia proteínu APC predstavuje prvý 

stupeň karcinogenézy CRC a je príčinou závažnej formy dedičného kolorektálneho karcinómu 

[5]. Medzi ďalšie molekuly, podieľajúce sa na karcinogenéze CRC patrí aj k-ras, pričom tento 

onkogén bol identifikovaný a potvrdený ako cieľová sekvencia viacerých miRNA, vrátane 

miR-16 alebo celej rodiny let-7 [6, 7]. 

V našej  práci   sme   sa   zamerali   na   analýzu   tkaniva   a plazmy   od   pacientov 

s kolorektálnym karcinómom. V tkanivách nádoru a priľahlých úsekoch čreva sme 

analyzovali expresiu miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16-5p, pričom sme sa sústredili aj na 

medzi pohlavné rozdiely v expresii miRNA. Pomocou profilingu expresie miRNA sme sa 

rozhodli identifikovať  miRNA,  ktoré  sa  vyskytujú  v zmenených  hladinách  v cirkulácii 

a v tkanive nádoru oproti priľahlému nenádorovému tkanivu čreva. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V štúdii bolo použitých 23 pacientov (14 mužov a 9 žien s priemerným vekom 71 

rokov, v rozmedzí od 47 do 86 rokov). Všetci pacienti boli vystavení štandardnému 

nemocničnému režimu so svetlom od 6:00 do 21:00. Pred odobraním vzoriek podpísali všetci 

pacienti informovaný súhlas a experimentálny protokol bol schválený etickou komisiou. 

Vzorky boli odoberané z nádorového tkaniva, z priľahlého proximálneho tkaniva čreva (min. 

10  cm  nad  nádorom)  a distálneho  tkaniva  čreva  (2  cm  pod  nádorom).  Všetky  operácie 
 

prebiehali v čase od 10:00 do 13:00. 
 

miRNA bola z tkanív izolovaná s použitím RNazolu (MRC, USA). Z plazmy sme 

miRNA izolovali pomocou kitu ExoRNeasy midi (Qiagen, Nemecko). Na syntézu 

komplementárnej DNA bol použitý kit miScript® II RT (Qiagen, Nemecko). Analýza 

expresie miR-21-5p,  miR-21-3p  a miR-16-5p  bola  uskutočnená  pomocou  real  time  PCR 

s použitím komerčných primerov na detekciu miR-16-5p a miR-21-3p (Qiagen, Nemecko). 

Na analýzu miR-21-5p sme použili univerzálny primer a špecifický primer so sekvenciou 5´- 

TAGCTTATCAGACTGATGTTGA-3´. Podmienky reakcie boli nasledovné: aktivácia 

enzýmu 15 min pri 95 °C, 40 cyklov opakovania 15 s pri 94 °C, 30 s pri 55 °C a 30 s pri 70 

°C. Po ukončení 40 cyklov prebiehala záverečná syntéza 2 min pri 72 °C. Profiling expresie 

miRNA bol  robený  na  ôsmych  spojených  vzorkách  z priľahlého  proximálneho  tkaniva, 

z nádorového tkaniva a z plazmy pomocou eseje miScript® miRNA PCR Array (Qiagen, 
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Nemecko). Na normalizáciu expresie miRNA bola použitá jadrová RNA U6 s nasledovnými 

sekvenciami primerov : sense 5´-GCTTCGGCAGCACATATACTAA-3´, antisense5´- 

AAAATATGGAACGCTTCACGA-3´. 

Dáta boli štatisticky vyhodnotené pomocou Mann-Whitney U testu a Kruskal-Wallis 

testu. Úroveň korelácie bola hodnotená pomocou regresnej analýzy. Hodnoty s P<0,05 sú 

považované za štatisticky signifikantné. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Expresia miR-21-5p,  miR-21-3p  a miR-16-5p  bola  v CRC  zvýšená  v porovnaní 

s priľahlým proximálnym a distálnym tkanivom, keď bol súbor pacientov vyhodnocovaný ako 

celok. Detailná analýza však preukázala významné rozdiely vo vzťahu k pohlaviu pacientov. 

Merania vzoriek od mužských pacientov vykazovali rovnaké rozdiely so signifikantne 

zvýšenými hodnotami všetkých analyzovaných miRNA v nádorovom tkanive oproti obom 

priľahlým tkanivám. Naopak, u žien sme zaznamenali zvýšenú expresiu všetkých miRNA len 

v porovnaní s priľahlým proximálnym tkanivom. Expresia miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16- 

5p nevykazovala u žien signifikantne zvýšené hodnoty v porovnaní s distálnym tkanivom 

čreva. Okrem toho sme u mužských pacientov pozorovali výrazné trendy k zvýšeniu expresie 

miR-21-5p v nádorovom a proximálnom tkanive (P=0,08; Mann-Whitney U test) v porovnaní 

s rovnakými tkanivami u žien a trend k zvýšenej expresii miR-16-5p v nádorovom tkanive 

v porovnaní hodnotami meranými v nádoroch odobratých od pacientov ženského pohlavia 

(P=0,08; Mann-Whitney U test). 

Expresia miR-21-5p pozitívne korelovala so sesterským vláknom miR-21-3p vo 

všetkých analyzovaných tkanivách, pričom najvyššia korelácia bola pozorovaná v tkanive 

nádoru a distálnom tkanive. Relatívna expresia vedúceho vlákna miR-21-5p vykazovala viac 

ako 1000 násobne zvýšené hodnoty expresie v porovnaní s miR-21-3p. V profilingu miRNA 

expresie sme identifikovali miR-124-3p a miR-150-5p, ktoré mali zvýšené hladiny expresie 

v nádorom tkanive a plazme oproti priľahlému tkanivu a miR-122-5p, ktorá bola špecificky 

zvýšená len v plazme avšak nie v nádore a priľahlom tkanive. Tieto miRNA budú predmetom 

ďalších analýz. 

Zvýšené hodnoty miR-21-5p v sére boli navrhnuté viacerými autormi ako sľubné 

biomarkery na skorú detekciu CRC, avšak okrem tohto ochorenia existuje ešte celé spektrum 

onkologických ochorení počas, ktorých je miR-21-5p v cirkulácii zvýšená, čo naznačuje 

pomerne veľkú diagnostickú nešpecificitu miR-21-5p [8, 9]. My sme potvrdili výsledky 

predchádzajúcich štúdii, v ktorých taktiež pozorovali zvýšené hladiny expresie miR-21-5p 
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v tkanive kolorektálneho karcinómu [10, 11]. 
 

Expresia miR-16-5p bola v kolorektálnom karcinóme up-regulovaná a podľa našich 

výsledkov ju nie je možné použiť na normalizáciu expresie miRNA, tak ako to bolo navrhnuté 

v niektorých prácach [12,13]. Podobné výsledky indikovali aj Diamantopoulos (2016) [14], 

ktorí zaznamenali up-reguláciu miR-16-5p v tkanive kolorektálneho karcinóme oproti 

zdravému okolitému tkanivu. Naopak, v ďalších dvoch prácach bola pozorovaná znížená 

expresia miR-16 v CRC, čiže úloha miR-16 v tomto type onkologického ochorenia ešte nie je 

úplne objasnená [15,16]. Paralelná expresia oboch vlákien bola identifikovaná v prípade 

viacerých miRNA vrátane miR-21 [17]. Funkcia a expresia sesterského vlákna miR-21-3p je 

intenzívne študovaná hlavne u pacientov s karcinómom ovárií, kde bolo dokázané, že sa 

zúčastňuje na procesoch vedúcich k rezistencii na chemoterapeutikum cisplatinu [18]. 

Naše výsledky indikujú medzi pohlavné rozdiely v expresii miRNA, ktoré môžu byť 

zodpovedné, za veľkú variabilitu v analýzach expresií miRNA. Pohlavná regulácia môže 

prebiehať na viacerých úrovniach, pričom bolo pozorované, ovplyvnenie pohlavnými 

steroidnými hormónmi alebo génmi viazanými na X chromozóm [19]. Pohlavné rozdiely 

v expresii miRNA  boli  zaznamenané  v prípade  ochorení  s odlišnou  predispozíciou  u žien 

a mužov ako napr. autoimunitné ochorenia. Čo sa týka nádorových ochorení, najvýraznejšie 

rozdiely medzi expresiou miRNA u mužov a žien boli identifikované u pacientov s rakovinou 

prsníka, kde  bola  expresia  miR-152  a miR-497  u  mužov  signifikantne  up-regulovaná 

v porovnaní so ženami [20]. 
 
 

Záver   
Výsledky našej práce ukazujú výraznú up-reguláciu miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16- 

 

5p v tkanive kolorektálneho karcinómu v porovnaní s priľahlým úsekmi čreva. Okrem toho 

sme zistili aj medzi pohlavné rozdiely, ktoré boli viditeľné vo výrazných trendoch k zvýšenej 

expresii miR-21-5p s miR-16-5p v nádorovom tkanive u mužov v porovnaní so ženami. Ženy 

taktiež nevykazovali tak výrazné zvýšenie expresie všetkých miRNA v tkanive CRC ako 

muži, pričom u žien signifikantná up-regulácia expresie miR-21-5p, miR-21-3p a miR-16-5p 

bola pozorovaná len pri porovnaní nádorového tkaniva s priľahlým proximálnym tkanivom. 
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Abstract 

 

Comparison of activity of selected antioxidant enzymes in monocotyledonous and dicotyledonous plants 
treated with silicon. 

It is known that silicon (Si) has a role in stimulating the activity of antioxidant enzymes in response to 
stress. The positive effect of Si is usually manifested in plant species termed as Si-accumulator including 
representatives of the Poaceae family. The aim of this work was to determine the activity of antioxidant enzymes 
(POX, SOD, KAT) in monocotyledon and dicotyledon plants after Si application without any stress factors. 

 
 
Keywords: Antioxidant enzymes; dicotyledons; monocotyledons; silicon. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Množstvo kremíka (Si) prítomného v jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových 

rastlinách zodpovedá približne hladine fosforu či horčíka [1]. Doposiaľ sa však Si nepovažuje 

pre vyššie rastliny za esenciálny prvok, výnimku tvoria len zástupcovia z čeľade 

Equisetaceae. Z literatúry je tiež známe, že niektoré rastliny z čeľade Poaceae ho akumulujú 

pomerne vo veľkých množstvách [2], preto sa využitiu Si najmä v poľnohospodárskej praxi 

začala venovať zvýšená pozornosť. K potenciálnym výhodám aplikovania Si na vyššie 

rastliny patrí stimulácia ich rastu, zvýšenie výťažku biomasy, lepšie mechanické vlastnosti 

rastlín, zmierňovanie stresu zo sucha, zasolenia, toxicity ťažkých kovov, zvýšenie aktivity 

antioxidačných enzýmov a tým zvýšená odolnosť proti patogénom. Niektoré z týchto 

vlastností pravdepodobne vyplývajú aj z toho, že Si sa ukladá na povrchu listov v podobe 

amorfného oxidu kremičitého [3]. 

Už v minulosti sa kremík intenzívne skúmal vo vzťahu k odozve rastlín na biotický a 

abiotický stres. Tento prvok spúšťa obranné mechanizmy, ktoré aktivujú antioxidačný systém 

rastliny. Existujú druhy vyšších rastlín, pri ktorých aplikácia Si ovplyvňuje aktivitu 

niektorých antioxidačných enzýmov, a to i napriek tomu, že nie sú vystavené stresu. Ide 

hlavne o enzýmy, ktoré sa zúčastňujú v detoxifikačných procesoch. Vedci skúmali aktivitu 

antioxidačných enzýmov v listoch a koreňoch nestresovaných rastlín bavlníka ošetrených Si. 

Rastliny pestovali v hydropónii a Si pridávali vo forme kremičitanu draselného, aby určili 

enzymatickú  aktivitu  katalázy  (KAT),  guajakol  peroxidázy  (GPX),  askorbát  peroxidázy 
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(APX) a peroxidáciu lipidov. Pomocou viacerých analýz autori zistili, že aplikáciou Si na 

rastliny bez pôsobenia iného stresového faktora sa zmenila aktivita GPX, APX a KAT v 

koreňoch a listoch, ale peroxidáciu lipidov to neovplyvnilo. Vedci pozorovali, že aktivita 

antioxidačných enzýmov sa menila so vzrastajúcou koncentráciou Si, ktorý aplikovali na 

korene i listy [4]. Pri vyhodnotení fyziologickej reakcie nestresovaných rastlín chryzantém na 

foliárny postrek kremíkom autori zistili, že postrek kremičitanu sodného a vápenatého na listy 

zvýšil aktivitu enzýmov KAT, APX a GPX [5]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv rôznych aplikačných foriem a dávok kremíka na 

aktivitu    antioxidačných     enzýmov     jednoklíčnolistovej     rastliny     (Zea     mays     L.) 

a dvojklíčnolistovej rastliny (Nicotiana benthamiana Domin.). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako  rastlinný  materiál   sme  používali  tabak  (Nicotiana  benthamiana  Domin.) 

a kukuricu siatu (Zea mays L.), hybrid Novania. Semená tabaku (N. benthamiana) sme vysiali 

do vodou zaliatej pôdy (v prípade S2,5 a S5 variantov sme pôdu saturovali roztokmi Si 

s príslušnou koncentráciou). Zrná kukurice siatej (hybrid Novania) sme dali predklíčiť do 

vodou nasýteného filtračného papiera (v prípade S2,5 a S5 variantov v roztokoch Si s 

príslušnou koncentráciou) v termostate pri 24 – 26 °C počas 3 dní. Následne sme predklíčené 

zrná zasadili do pôdy. Pri tabaku aj kukurici sme pracovali so siedmimi variantami, Si sme 

používali vo forme kremičitanu sodného (Na2SiO3): kontrola (K; bez Si), semená ošetrené 2,5 

mM roztokom Si (S2,5), semená ošetrené 5 mM roztokom Si (S5), zálievka rastlín 2,5 mM 

roztokom Si na 7. deň po vyklíčení (Z2,5), zálievka rastlín 5 mM roztokom Si na 7. deň po 

vyklíčení (Z5), postrek rastlín 1 mM roztokom Si na 7. deň po vyklíčení (3x) (P1), postrek 

rastlín 2,5  mM  roztokom  Si  na 7.  deň  po  vyklíčení  (3x)  (P2,5).  Rastliny sme  pestovali 

v kultivačnej miestnosti pri štandardných podmienkach (teplota 23 ± 2 °C, fotoperióda 16/8 

hod svetlo/tma, 100 µmol m-2 s-1 PAR). 
 

Sledovali sme vplyv rôznych aplikačných foriem a dávok Si na aktivitu guajakol 

peroxidázy (POX) podľa metodiky [6], superoxiddismutázy (SOD) podľa [7] a katalázy 

(KAT) metódou podľa [8] v pokusných rastlinách. Pri POX sme stanovili aj izoenzýmové 

zloženie peroxidáz v jednotlivých variantoch podľa [9]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Množstvo štúdií sa zaoberá úlohou Si v rastlinách, ktoré sú považované za 

akumulátory Si, kam patria napr. rastliny z čeľade Poaceae. Zaraďujeme tu aj hospodársky 
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významnú plodinu akou je kukurica. Je známe, že Si pozitívne vplýva na rast aj na zvýšenie 

produkcie biomasy niektorých hybridov kukurice [10, 11, 12], čo nám potvrdili aj výsledky 

našich experimentov (dáta neuvedené). O niečo menšia pozornosť sa venuje druhom 

patriacim k dvojklíčnolistovým rastlinám, ktoré neakumulujú významné množstvá Si, ako je 

napríklad tabak [13]. 

Na natívnych polyakrylamidových géloch sme separovali izoformy guajakol peroxidáz 

(POX) z rastlín kukurice a tabaku kontrolného variantu a z rastlín kukurice a tabaku po 

aplikácii Si (obr. 1.; 3.). 

V 1. liste kukurice sme zaznamenali vysokú aktivitu zásaditých peroxidáz len vo 

variante, kde sme semená ošetrili 2,5 mM Si (obr. 1., K1, dráha 3). Pri ostatných variantoch 

sme pozorovali veľmi nízku (2 izoformy POX), alebo žiadnu aktivitu POX. Tento jav 

pravdepodobne spôsobila pomerne skorá senescencia 1. listu kukurice. Jedine v prípade 

variantu S2,5 ostal 1. list v čase odberu materiálu na analýzy zelený (dáta nepublikované). 

V prípade kukurice sme najviac izoenzýmov  POX  (7  izoforiem)  zaznamenali  v 3.  liste 

pri všetkých skúmaných variantoch a ich aktivita sa vplyvom rôznych aplikačných foriem 

a dávok Si výrazne nemenila (obr. 1., K3). V 2. liste sme pororovali 6 izoforiem POX, tiež 

bez výraznejších zmien v ich aktivite (obr. 1., K2). S podobnými výsledkami sa stretávame 

v práci publikovanej autorským kolektívom Han et al. [14] ktorí zistili, že aplikáciou Si na 

listy nestresovaných rastlín ryže sa aktivita POX výrazne nezmenila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Vizualizácia katiónových izoenzýmov peroxidázy Zea mays. Dráha 1. – kontrola, 2. – semená  
ošetrené 5 mM Si, 3. – semená ošetrené 2,5 mM Si, 4. – zálievka 5 mM Si, 5. – zálievka 2,5 mM Si, 6. – postrek 
2,5 mM Si, 7. – postrek 1 mM Si. Vysvetlivky: K1 – kukurica 1. list, K2 – kukurica 2. list, K3 – kukurica 3. list, 

šípky – izoenezýmy peroxidáz. 
 
 

V listoch kukurice sme nepozorovali ani štatisticky preukazné zvýšenie aktivity 

superoxiddimutázy (SOD) a katalázy (KAT) pri porovnaní Si variantov s kontrolou. Zvýšenú 

aktivitu KAT sme namerali len v jednom zo sledovaných Si variantov (obr. 2., vpravo, variant 

P2,5 - foliárny postrek 2,5 mM Si), ale išlo o štatisticky nesignifikantný rozdiel. Preto 

môžeme konštatovať, že pri kremíkofilnej rastline akou je kukurica sa pôsobením Si výrazne 

nemení aktivita antioxidačných enzýmov, ak nie sú rastliny vystavené stresovému faktoru [3]. 
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Obr. 2. Aktivita SOD a KAT v listoch Zea mays. Variant: K – kontrola, S5 – semená ošetrené 5 mM Si, S2,5 – 
semená ošetrené 2,5 mM Si, Z5 – zálievka na 7. deň po vyklíčení 5 mM Si, Z2,5 – zálievka na 7. deň po 

vyklíčení 2,5 mM Si, P2,5 – foliárny postrek 2,5 mM Si, P1 – foliárny postrek 1 mM Si. Údaje sú priemery ±  
SE, malé písmená abecedy poukazujú na signifikantný rozdiel v rámci jednotlivých variantov na úrovni 

preukaznosti 0,05. 
 
 

V prípade rastlín tabaku sme pri dvoch kremíkových variantoch (obr. 3.; 2. dráha - 

foliárny postrek 2,5 mM Si, 4. dráha - zálievka rastlín 5 mM Si) pozorovali 6 izoforiem 

zásaditých peroxidáz. K podobným výsledkom, a to najmä vo zvýšenej aktivite guajakol 

peroxidázy pôsobením Si na dvojklíčnolistové rastliny, sa dopracovali aj autori už 

publikovaných prác [4, 5]. Pri ostatných Si variantoch, ako aj v kontrole sme na géloch 

aktivitu POX nezaznamenali (obr. 3.). V štúdii [15] autori sledovali zmeny v izoenzýmovom 

zložení a v aktivitách POX v rastlinách tabaku vystavených biotickému stresu a 

nezaznamenali na géli aktivitu POX v prípade kontrolného variantu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Izoenzýmové zloženie zásaditých peroxidáz stanovených v listoch N. benthamiana kyslou 
elektroforézou. Dráha 1. – foliárny postrek 2,5 mM Si, 2. – semená ošetrené 2,5 mM Si, 3. – kontrola, 4. – 
zálievka na 7. deň po vyklíčení 5 mM Si, 5. – semená ošetrené 5 mM Si, 6. – foliárny postrek 1 mM Si, 7. – 

zálievka na 7. deň po vyklíčení 2,5 mM Si. Vysvetlivky: T – tabak, šípky – izoenezýmy peroxidáz. 
 
 

Štatisticky nepreukazné rozdiely v aktivite superoxiddismutázy v listoch tabaku sme 

zaznamenali medzi kontrolným variantiom a dvoma Si variantami (obr. 4., vľavo, variant 

Z2,5 - zálievkami 2,5 mM Si, variant Z5 - zálievkami 2,5 mM Si). Varianty, kde sme na 
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semená aplikovali 2,5 mM Si a 5 mM Si (obr. 4., vľavo, variant S2,5 a S5), vykazovali 

najvyššiu aktivitu SOD oproti kontrole. Pri variante S5 išlo až o sedemnásobne vyššiu aktivitu 

SOD ako mal kontrolný variant. Vysokú aktivitu superoxiddismutázy sme potvrdili aj pri 

variantoch s foliárnym postrekom Si, a to s koncentráciou 2,5 mM a 1 mM (obr. 4., vľavo, 

varianty P2,5 a P1). Preukazne zvýšenú aktivitu KAT v listoch tabaku dosahoval variant, kde 

sme semená ošetrili 5 mM Si (S5). Okrem tohto variantu, vyššiu aktivitu KAT ako kontrolný 

variant mali aj varianty S2,5 a P2,5 (obr. 4., vpravo). Podobný trend práve pri týchto 

variantoch (S5, S2,5 a P 2,5) sme pozorovali aj pri aktivite SOD. Zdá sa, že práve tieto 

aplikačné formy/koncentrácie Si vplývali na rastliny stresujúco, keďže došlo k výraznému 

zvýšeniu aktivity antioxidačných enzýmov. Podobné výsledky sa uvádzajú aj v už 

publikovaných prácach [4, 5], kde autori namerali vyššiu hladinu antioxidačných enzýmov pri 

dvojklíčnolistových rastlinách (bavlník, chryzantéma) po aplikácii Si bez pôsobenia iného 

stresového faktora. Vedci tiež pozorovali, že aktivita antioxidačných enzýmov sa menila so 

vzrastajúcou koncentráciou Si, ktorý aplikovali na listy experimentálnych rastlín. 
 
 

 
 

Obr. 4. Aktivita SOD a KAT v listoch N. benthamiana. Variant: K – kontrola, S5 – semená ošetrené 5 mM Si, 
S2,5 – semená ošetrené 2,5 mM Si, Z5 – zálievka na 7. deň po vyklíčení 5 mM Si, Z2,5 – zálievka na 7. deň po 
vyklíčení 2,5 mM Si, P2,5 – foliárny postrek 2,5 mM Si, P1 – foliárny postrek 1 mM Si. Údaje sú priemery ±  

SE, malé písmená abecedy poukazujú na signifikantný rozdiel v rámci jednotlivých variantov na úrovni 
preukaznosti 0,05. 

 
 

Záver   
Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv kremíka na aktivitu antioxidačných enzýmov pri 

 

zástupcovi jednoklíčnolistovej rastliny (Zea mays) a zástupcovi dvojklíčnolistovej rastliny 
 

(Nicotiana benthamiana). Na základe našich pozorovaní sme vyvodili záver, že prídavok 
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kremíka v rôznych aplikačných formách a koncentráciách zvyšuje aktivitu skúmaných 

antioxidačných enzýmov v prípade rastlín tabaku. Pri kremíkofilnej rastline akou je kukurica, 

nedochádzalo k zvýšenej aktivite antioxidačných enzýmov pri Si variantoch v porovnaní s 

kontrolou. 
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Abstract 

 

Murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) like its human counterparts EBV and KSHV establishes life- 
long latent infection in B cells and is related to lymphoproliferative diseases development. All herpesviruses are 
characterized by two-phase replication cycle: i) a productive infection in which majority of virus genes are 
expressed; ii) a latency, characterized by limited gene expression. S11E is a B-cell tumor cell line derived from 
spleen lymphoma of BALB/c mouse chronically infected with MHV-68. In cell line, viral genome is present in 
both linear  and episomal form, while a small dose of infectious virus is permanently secreted. Here, we 
investigated the reactivation of MHV-68 in S11E cells induced by trichostatin A (TSA) and hypoxia evaluating 
the cell growth and titer of MHV-68 as well as the expression of selected viral (ORF 73, ORF 50, M3, ORF 65) 
and cell genes (HIF-1 α, VEGF-A). We have found that hypoxia strongly enhances reactivation of MHV-68 in 
S11E cells induced by chemical inducer – TSA. 

 
 
Keywords: Murine herpesvirus 68; S11E cell line; trichostatin A; hypoxia 

 
 
Introduction and aims of the study 

 

The gammaherpesviruses are medically important viruses that infect mainly mammals 

establishing a lifelong latent infection in their lymphocytes. [1]. For studying human 

gammaherpesviruses, MHV-68 has been established as a model. To focus on 

gammaherpesvirus latency and reactivation mechanisms, we used tumor S11E cell line 

derived from spleen of BALB/c mice chronically infected with MHV-68 [2,3]. It has been 

shown that MHV-68 genome is present in both episomal and linear form in S11E cells. In this 

study, we used two powerful inducers of virus reactivation – hypoxia and histone deacetylase 

inhibitor - trichostatin A (TSA) with aim to investigate mechanisms by which MHV-68 could 

reactivate in S11E cells transformed by this virus. Hypoxia, the condition characterized by the 

lack of oxygen, has been shown to affect several tumor cell lines latently infected with virus 

what results to differential expression of some viral and cell genes [4]. To cell genes which 

could be affected by hypoxia or TSA belong: the subunit of hypoxia inducible factor HIF-1 

(HIF-1 α), transcriptional regulator (constantly expressed during normoxia) and vascular 

endothelial growth factor VEGF-A known as a signal protein produced by angiogenesis and 
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vasculogenesis stimulating cells [5]. We chose three viral genes ORF73 (typically expressed 

during latency), then ORF50 (typically expresed during reactivation) and finally M3 gene 

(expresseed during both lytic and latent infection) to follow the course of experimentally 

induced virus reactivation. We estimated reactivation of MHV-68 in S11E cells induced by 

hypoxia and TSA treatment using classic virological methods (to determine growth curve and 

virus titer and molecular method - qRT PCR (to quantify differential expression of viral and 

cell genes). 
 
 
Materials and methods 

 

Cell culture, virus reactivation with TSA under hypoxia 
 

S11E cell line, provided with agreement of Prof. J. P. Stewart, PhD., was maintain in 

RPMI 1640 medium supplemented with 2mM L-glutamine and 10% fetal bovine serum 

(HyClone). For hypoxic treatment cells were incubated in hypoxic workstation at 37 ˚C for 48 

hours in the presence of TSA at concentration of 200 ng/µl. Samples of cells were taken and 

investigated at four time intervals, after 12, 24, 36 and 48 hours of culture. 

Cell viability test and  plaque assay 
 

At each time interval viability of cells was assayed by the Trypan blue exclusion 

method using 50 µl of the cell suspension admixed with 50 µl of 0.4% Trypan blue. 

Concurrently, titer of infectious virus released into the cell media was determined by plaque 

assay on BHK-21 cells. 

RNA isolation 
 

Total RNA from cells was purified using Isolate II RNA Mini kit (Bioline) according 

to the manufacturer instructions and measured using a spectrophotometer. To remove possible 

contaminant DNA, RNA samples were treated with RNase free DNase I (data not shown) 

(Novagen). Pure RNA samples were used to prepare cDNA using M-MLV reverse 

transcriptase (Invitrogen). 

Real-time PCR analyses 
 

Quantitative real-time PCR was performed on Step One real-time PCR system 

(Applied Biosystems) using SYBR green PCR master mix and primers specific for viral genes 

(ORF 50, ORF 73, M3, ORF 65) and cell genes (HIF-1 α and VEGF-A) . Relative 

quantification by ΔΔct method was performed using GAPDH gene as an endogenous control. 
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Results and discussion 
 

In study on reactivation of MHV-68 in S11E cells cultured in the presence of TSA 

under hypoxic conditions we compared viability of cells, titer of infectious virus and the 

expression of viral and cell genes. Gained data were compared with that of S11E cells 

cultured in the presence TSA under normoxia. At different time intervals the viability of S11E 

cells was comparable in both conditions but more cells remain viable cells in normoxia (Tab. 

1). However, the titer of MHV-68 released into in the media was 3 fold higher under hypoxia 

than normoxia after 36 hours of cultivation (Fig. 1). 

 
Tab. 1. Viability of S11 E cells cultivated with TSA under hypoxia or normoxia identified at different time 

intervals from 0 to 48 hrs of culture 
 

Viability of S11E cells (%) 

Time interval (hrs) 0 12 24 36 48 

TSA+normoxia 71 60 44 21 11 

TSA+hypoxia 71 63,2 39 21 10 

 
 

 
 
 

Fig. 1. Titer of MHV-68 in supernatant of S11 E cells cultivated in the presence of TSA under hypoxia or 
normoxia identified at different time intervals from 0 to 48 hrs of culture 

 
 

In this time interval, we have found also the highest level of viral mRNA of ORF50, 

M3, and ORF65 which reached about 9-fold increased expression of these genes comparing to 

normoxia (Fig.2). Data confirmed highly increased expression of ORF50 encoding 

transactivation reactivator but decreased expression of latency associated ORF73 encoding 
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latency associated LANA protein. Suprisingly, in cells cultured in the presence of both TSA 

and hypoxia we determined decreased expression of cell gene encoding HIF-1 α, which is 

regularly expressed in cells cultured without TSA under hypoxia. On the other hand, we have 

found increased expression of cell gene encoding VEGF-A from 24 to 36 hrs of culture under 

hypoxia (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.2. Effect of TSA and hypoxia on the expression of ORF73,ORF50, M3 and ORF65 of MHV-68 in S11E 
cells examined by real time RT PCR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Effect of TSA and hypoxia on the expression of gene encoding HIF-1 α and VEGF-A in S11E cells 
examined by real time RT PCR 
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Conclusion 
 

We found out that hypoxia strongly enhances reactivation of MHV-68 induced by 

TSA in lymphoblastoid cell line S11E transformed by this virus. At each time interval, we 

identified decreased level of HIF-1 α mRNA in cells cultured in the presence of both 

reactivation inducers, TSA and hypoxia, comparing to that in cells cultured without TSA 

under hypoxia. 
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Abstract 

 

Expression of carbonic anhydrase I affects the production of exosomes in prostatic cancer cell line 
Exosomes  are  small  membrane  vesicles  about  30-150  nm  secreted  by  almost  all  cell  types  in 

physiological and patophysiological conditions. Exosomes are studied mainly because of their ability to mediate 
intercellular communication and they have been suggested as promising biomarkers for many cancers. The 
expression of CA I has been investigated in various types of malignancies. It has been shown that patients with 
prostate cancer contained a higher level of CA I peptide fragments in their plasma compared to the plasma of 
healthy controls. Thus, the elevated level of CA I protein in plasma might represent a potential biomarker for 
prostate cancer.This work studies the effect of CA I expression on the production of exosomes by prostatic 
cancer cells. 

 
Keywords: exosomes; carbonic anhydrase I; prostatic cancer; biomarker 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Exozómy sú malé vezikuly (30-150 nm) endocytového pôvodu, ktoré sú uvoľňované 

do extracelulárneho priestoru rôznymi typmi buniek za fyziologických aj patofyziologických 

podmienok. Tieto nanovezikuly sú prítomné v rôznych telesných tekutinách ako je plazma, 

moč, synoviálna tekutina, materské mlieko, sliny a iné [1]. Hlavnou úlohou exozómov je 

sprostredkovanie medzibunkovej komunikácie na základe prenosu biomolekúl. Vďaka 

štruktúre a schopnosti cirkulovať v telesných tekutinách exozómy umožňujú dopravu 

niektorých signálnych molekúl do distálnych častí ľudského tela. Molekulový profil 

exozómov odráža zloženie buniek, z ktorých pochádzajú, a tak predstavujú vhodný zdroj 

potenciálnych biomarkerov na detekciu malígnej populácie [2]. Karbonické anhydrázy (CA) 

predstavujú enzýmy ktoré katalyzujú rýchlu konverziu oxidu uhličitého na bikarbonát 

(uhličitan sodný) a protóny. Prvá z 15 znamých izoforiem, CA I, je cytosólický enzým, ktorý 

bol prvýkrát objavený ako zložka erytrocytov. Okrem toho ho možno nájsť v obličkách, 

hrubom čreve, pľúcach, mozgu a očiach [3]. CA I sa zúčastňuje procesov ako napr. 

udržovanie pH homeostázy, dýchanie a erytroidná diferenciácia. Okrem toho môže byť CA I 

zapojená do niektorých patologických procesov: anémia, chronická acidóza, diabetický 

makulárny edém, proliferatívna diabetická retinopatia [4,5]. Expresia CA I bola skúmaná v 
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rôznych typoch zhubných nádorov. Bolo dokázané, že znížená expresia tohto proteínu v 

epitelových bunkách kolorekta môže slúžiť ako orientačný a špecifický marker pre predikciu 

kolorektálnych karcinómov [6]. Na druhej strane, Takakura a kol. ukázali, že plazma 

pacientov s rakovinou prostaty obsahovala vyššiu hladinu CA I peptidov v porovnaní s 

plazmou zdravých jedincov. Zvýšená hladina CA I v plazme môže predstavovať potenciálny 

biomarker pre rakovinu prostaty [7]. Naše výsledky naznačujú, že expresia CA I proteínu 

ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunkové línie 
 

Na štúdium bola použitá PC3 nádorová bunková línia odvodená od nádoru prostaty 

(ATCC®CRL-1435TM). PC3 bunky s utlmenou expresiou CA1 génu (PC3 siCA1) boli 

pripravené tranzientným silencingom PC3 buniek pomocou si RNA (small interfering RNA) 

pre CA1 použitím DharmaFERCT™ reagensu (GE Healthcare) a návodu odporučaného 

výrobcom, zatiaľ čo PC3 siMOCK bunky boli použité ako negatívna kontrola. Bunky boli 

kultivované (37 ⁰C, 5 % CO2) vo výsoko glukózovom (4.5 mg/ml) DMEM médiu (Biochrom 

AG) obsahujúcom 10% fetálne teľacie sérum (FCS) (Lonza BioWhittaker) a gentamycín 

(Sandoz). Kultiváciou buniek v médiu s pridaným 10% FCS by nebolo možné odlíšiť 

exozómy séra od exozómov produkovaných bunkovými líniami. Kvôli tomu, po založení 

a rozrastení buniek do druhého dňa, boli bunkám pridané médium bez prítomnosti FCS. 

Analýza exozómov bola výkonaná po 48 h kultivácii. 

Izolácia exozómov 
 

Exozómy boli izolované použitím izolačného kitu ExoQuick-TC™ Exosome 

Precipitation Solution (System Biosciences) a návodu odporučaného výrobcom. Kondiciované 

médium bolo  centrifugované  pri  3000  x  g,  10  min  na  odstránenie  bunkového  odpadu 

a následne bol k získanému supernatantu pridaný izolačný reagens v pomere 1:5 (pomer 

objemu izolačného kitu ku objemu supernatantu). Skúmavky boli odložené na minimálne 12 

hodinovú inkubáciu na 4 °C. Ďalší deň nasledovala centrifugácia 1500 x g, 30 min. Pelet bol 

premytý PBS a znovu scentrifugovaný 1500 x g, 5 min. Nakoniec pelet bol rozsuspendovaný 

v 100 µl PBS. 

NTA charakterizácia (Nanoparticle tracking analysis) 
 

Meranie častíc (10-2000 nm) prístrojom Nanosight - NS 500 (Malvern, UK) je 

založené na sledovaní Brownovho pohybu častíc. Prístroj prostredníctvom softvéru NTA 2.3 

zaznamená video, ktoré je spracované a poskytuje informácie o veľkosti a koncentrácii častíc 
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v meranej vzorke. Každá vzorka bola nariedená v PBS a odmeraná. Pre každú vzorku boli 

urobené minimálne tri 60 sekundové merania. 

ELISA na detekciu povrchových markerov exozómov 
 

Na 96-jamkovú platničku sme nechali adsorbovať 1 x 106 častíc (odmeraných 

prostredníctvom NS 500) nariedených do PBS v objeme 50 µl/jamka. Následne jamky boli 5x 

premyté premývacím roztokom (0,05% Tween-20 v PBS) a blokované blokovacím roztokom 

(1% mlieko + 0,05% Tween-20) 1 h pri izbovej teplote (RT). Jamky znovu boli premyté 5x 

premývacím roztokom. Následne bola pridaná protilátka proti CD63/TSG 101 (CD63-králičia 

polyklonálna protilátka; TSG 101- kozia polyklonálna protilátka, Santa Cruz Biotechnology) 

po 2 µg/ml, 50 µl na jamku, 60 min pri 37°C. Následne jamky boli premyté a pridané 

protilátky značené peroxidázou inkubácia 1 h pri RT. Farebná reakcia bola vyvolaná 

pomocou OPD a substrátového roztoku (inkubácia 30 min pri izbovej teplote v tme) a 

zablokovaná pomocou 2M H2SO4. Výsledok bol odmeraný na spektrofotometri pri vlnovej 

dĺžke 490 nm. 

Imunobloting 
 

Celková koncentrácia proteínov bola stanovená v 5 μl vzorky prostredníctvom Pierce 

BCA protein Assay Reagent (Thermo Scientific). Vzorky s finálnym množstvom proteínov 

100 µg boli separované v 10 % akrylamidovom géli (40V, cez noc) a následne prenesené na 

PVDF membránu (Macherey NAGEL) (300 mA, 5h, 4°C). Pred imunodetekciou boli 

membrány vysycované v 5% mlieku obsahujúcom 0,1% TWEEN 20 v PBS. Membrána bola 

inkubovaná s primárnou protilátkou cez noc (myšia monoklonálna protilátka na CA I- 

Moravian Biotechnology). Po ukončení inkubácie s primárnou protilátkou bola membrána 

premytá v premývacom roztoku: 0,1% Tween 20 v PBS 15 min a následne 3x5 min. 

Membrána s naviazanou primárnou protilátkou bola inkubovaná so sekundárnymi 

protilátkami značenými peroxidázou (Sigma-Aldrich) (1h, RT) a následne premytá rovnakým 

spôsobom ako po inkubácii s primárnou protilátkou. Na detekciu proteínov bola využitá 

schopnosť chemiluminiscencie sekundárnych protilátok značených peroxidázou v reakcii s 

ECL vyvolávajúcim roztokom. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Úspešnosť tranzientného silencingu sme overili dvoma metódami: RT PCR (výsledky 

nie sú zobrazené) a Western blot analýzou (Obr. 1). 
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β-aktín 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Western blot analýza- Imunodetekcia expresie proteínov CA I a aktínu bunkovými líniami PC3 si CAI 
a PC3 siMOCK 

 
 

Prostatické bunky produkujú heterogénnu populáciu exozómov za bežných 

fyziologických podmienok, ktorých veľkosť varíruje v rozmedzí 30-150 nm. Pomocou 

Nanosight-u sme namerali veľkost a koncentráciu častíc vo vzorkách. Priemerná veľkosť 

častíc zo  vzorky  so  silencovaným  CA1  génom  (PC3  siCAI)  bola  139,47nm,  zatial  čo 

v prípade kontrolných vzoriek (PC3 siMOCK) bola priemerná veľkosť 149,67 nm (obr.2A). 

Po analýze častíc (exozómov) vyizolovaných z PC3 buniek bolo zistené, že bunky so 

silencovaným génom pre CA I produkujú menej častíc ako kontrolné bunky (Obr. 2B). 

Za exozómové markery sa považujú molekuly, ktoré sa s vysokou frekvenciou 

nachádzajú na exozómoch. Príkladom sú CD63 a TSG 101, ktoré sme si vybrali na nepriame 

stanovenie relatívnej hladiny expresie pomocou ELISA testu na bunkových líniách ako aj na 

nimi produkovaných exozómoch. Výsledky naznačujú, že PC3 bunky so silencovaným 

génom pre CA I majú nižšiu relatívnu hladinu expresie CD63 a TSG 101 ako kontrolné bunky 

(PC3 siMOCK) (Obr. 3). 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Meranie veľkosti nanočastíc a analýza častíc (exozómov) vyizolovaných z PC3 buniek. Graf A 
znázorňuje priemernú veľkosť častíc z PC3 si CA1 a PC3 si MOCK buniek. Na grafe B je znázornené priemerné 
množstvo častíc na ml kondiciovaného média produkovaných bunkami PC3 si CA1 a PC3 si MOCK. obr. Grafy 

boli spracováne na základe obrázkov vygenerovaných softvérom NTA 2.3 
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*** 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Analýza zastúpenia molekúl CD63 a TSG 101 na exozómoch izolovaných z bunkovej línie PC3. 
Červené stĺpce označujú marker TSG 101, zatiaľ čo modré stĺpce predstavujú marker CD63. Negatívna kontrola 

NK, PK-pozitívna kontrola- iba protilátka značená peroxidázou 
 
 

Záver 
 
 
Na  základe  nami  predkladaných  výsledkov  môžeme  povedať,  že  expresia  CA 

 

I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatickej PC3 bunkovej línii ktoré zodpovedajú 

veľkosťou (30-150nm) aj markermi (CD63 a TSG 101) exozómov popisovaných v literatúre. 

Vyššia hladina CA I proteínu môže vplývať na zvýšenú produkciu exozómov. Tieto výsledky 

naznačujú, že molekulový profil exozómov odráža zloženie buniek z ktorých pochádzajú, a 

tak predstavujú vhodný zdroj potenciálnych biomarkerov na detekciu malígnej populácie. 
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Abstract 

 
Characterization of CRISPR loci in Listeria monocytogenes 
We investigated the presence of CRISPR loci Lma, Lmb and Lmc within a collection of 28 Listeria 

monocytogenes strains. Strains differ not only in the number of CRISPR loci, but in repeats and spacers 
sequences and their origin of bacteriophages. The presence of CRISPR locus Lma was confirmed by PCR in 
100% of L. monocytogenes. We found high variability in the locus Lma in groups of strains with the same 
serotype and PFGE profile. Sequence analysis confirmed that CRISPR locus Lma in strains with serotype IIb 
and IVb is not present. 

 
 
Keywords: Listeria monocytogenes; CRISPR; PCR; sequencing 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rod Listeria tvoria gram-pozitívne a tyčinkovité baktérie, ktoré zaraďujeme do 

oddielu Firmicutes. V súčasnosti ich rozdeľujeme do deviatich druhov, spomedzi ktorých je 

len druh Listeria monocytogenes známy ako ľudský patogén, spôsobujúci vzácne, ale život 

ohrozujúce ochorenie listeriózu. Toto ochorenie postihuje najmä tehotné ženy, starších 

jednotlivcov a ľudí s oslabenou imunitou. 

Listérie nachádzame vo všetkých typoch prostredia. Prenos zvyčajne prebieha 

prostredníctvom kontaminovaných potravín a vody. Tento organizmus dobre znáša nízke 

teploty, prostredie so zvýšenou salinitou a ľahko tvorí biofilm [1]. Vďaka týmto vlastnostiam 

ho producenti potravín považujú za vysoko-rizikový organizmus. 

CRISPR (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) je adaptívny 

imunitný systém baktérií a Archae, ktorého úloha spočíva v obrane pred napádajúcimi 

elementami, ako sú bakteriofágy a zodpovedá aj za variabilitu jednotlivých kmeňov. 

Listeriám tento systém umožňuje prežívať aj v prostredí, kde je vysoké percento výskytu 

listériofágov. Je známe, že sa u listérií sa môžu nachádzať 3 CRISPR lokusy: RliB-CRISPR, 

ktorý nie je asociovaný s cas génmi a 2 typy CRISPR-cas systémov [2]. CRISPR lokusy 

obsahujú pravidelne sa opakujúce 20 - 40 nt dlhé sekvencie, ktoré sú identické a prerušované 

neopakujúcimi sa sekvenciami medzerníkov [3]. 

Cieľom našej práce bola charakterizácia lokusov CRISPR v súbore vybraných kmeňov 
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L. monocytogenes. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na analýzu sme použili 28 neperzistentných kmeňov L. monocytogenes 
 

z potravinárskych prevádzok (Tab. 1.). 
 

CRISPR lokusy sme detegovali pomocou PCR reakcie: na detekciu RliB-CRISPR 

lokusu (lokus Lma) sme použili primery P1 a P2. Na detekciu typu I – podtypu I-B (lokus 

Lmb) sme použili primery pre gén cas5. Typ II – podtyp II-A (lokus Lmc) sme detegovali 

pomocou primerov P5, P6 a csn2 (Tab. 2.). Zloženie reakčných zmesí a teplotné programy pre 

jednotlivé reakcie sme použili zhodné s tými, aké sa uvádzajú v práci [4]. 

Na separáciu produktov sme použili 1% (1,5%) agarózový gél. Devätnásť PCR produktov 

sme následne osekvenovali a získané sekvencie sme analyzovali v programe CRISPRfinder, 

ktorý slúži na vyhľadávanie opakujúcich sekvencií a medzerníkov. 
 
 

Tab. 1. Kmene L. monocytogenes použité v práci a zoradené podľa PFGE. 
 

KMB Kmeň PFGE Sérotyp Dátum izolácia Miesto odberu 
N1 S/37/10 3 2a 1.6.-2011 mäsový produkt 

N10 S/76/7 3 2c 1.4.-2014 mlynček na surové mäso 
N2 S/39/8 4 2a 1.10.2011 klát (biely plast) 
N3 S/62/11 4 2a 6.11.2012 umývadlo 

N24 S/87/13/2 4 2b 1.12.2014 hotovvý produkt - saláma 
N5 S/74/14 6 2a 15.10.2013 podlaha pri udiarni 
N6 S/75/15 6 2a 4.2.2014 stôl pred sanitáciou - výrobňa 
N9 S/76/6/2 6 2a 1.4.2014 podlaha výrobnej miestnosti 

N14 S/82/14 6 2a 1.8.2014 podlaha blízko udiarne 
N7 S/75/17 15 2b 4.2.2014 podlaha - expedícia (keramika) pred dezinfekciou 
N8 S/75/18 15 2b 4.2.2014 návleky z topánok 

N11 S/76/9 15 2b 1.4.2014 umývadlo výrobnej miestnosti 
N12 S/76/15/1 15 2b 1.4.2014 podlaha expedičnej miestnosti 
N13 S/76/18 15 2b 1.4.2014 návleky z topánok 
N17 S/86/11 17 4b 1.11.2014 hotový produkt - domáca klobása 
N19 S/87/1/1 18 2a 1.12.2014 podlaha výrobnej miestnosti 
N23 S/87/13/1 18 2a 1.12.2014 hotový produkt - saláma 
N4 S/74/4 18 2a 15.10.2013 umývadlo (nerez) 

N25 S/87/14/3 18 2a 1.12.2014 hotový produkt - saláma 
N18 S/86/13 19 2a 1.11.2014 návleky z topánok 
N20 S/87/1/2 19 2a 1.12.2014 podlaha výrobnej miestnosti 
N21 S/87/12/1 20 2a 1.12.2014 hotový produkt - domáca klobása 
N26 S/88/3 20 2a 1.3.2015 vatová tyčinka - surové mäso 
N27 S/88/4 20 2a 1.3.2015 vatová tyčinka - surové mäso 
N15 S/86/8 20 4b 1.11.2014 podlaha expedičnej miestnosti 
N22 S/87/12/2 21 4b 1.12.2014 hotový produkt - domáca klobása 
N16 S/86/9 22 4b 1.11.2014 mlynček na surové mäso 
N28 S/88/5 23 4b 1.3.2015 vatová tyčinka - surové mäso 
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Tab. 2. Primery použité na PCR. 
 

 Názov Sekvencia 5´→3´ Veľkosť 
 

CRISPR Lokus Lma P1 TTGAGGTAAGATGGGAGTAAG 454 bp (EGD- 
e) P2 ACAGATTGCTCGTTTGACTA 

 
 
CRISPR Lokus Lmc 

P5 GGGTCTATTTGGGCTGGTG 2625 bp 
(J0161) P6 GCGACGATTAGCGAGTTG 

LMcsn2 F ATCGTCGCGGTTAATTTGTC  

493 bp LMcss2 R AAACGGAACTGCCAGTAAGG 
 
CRISPR Lokus Lmb 

LMcas5 F TGGGATGGTTCATACGCTTT  

419 bp LMcas5 R TGAGCGAGATTGGCACATAG 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Výsledky PCR reakcií sú zobrazené v Tab. 3, kde sú kmene L. monocytogenes 

zoradené  podľa   PFGE   profilu   a sérotypu.   Na   základe   prítomnosti   PCR   produktu 

o predpokladanej  veľkosti  sa  potvrdil  výskyt  CRISPR  lokusu  Lma  u všetkých  kmeňov 

L. monocytogenes. Prítomnosť lokusu B sa určovala nepriamo pomocou génu cas5, takisto 

ako aj  prítomnosť lokusu  C  pomocou  génu  csn2.  Veľkosť  produktu  450  bp  získaná 

s primermi génu  cas5  dokázala  prítomnosť  lokusu  B  u 9  kmeňov  a produkt  génu  csn2 

o veľkosti 550 bp sa potvrdil u 8 kmeňov L. monocytogenes. Produkty PCR s primermi P5 a 

P6 mali veľkosť okolo 2400 bp a získali sme ich pri kmeňoch N17, N19, N20, N23 a N25. 

V rámci štyroch skupín (4/2a, 15/2b, 18/2a, 19/2a) sa nachádzajú aj pozitívne, aj 

negatívne kmene, čo naznačuje variabilitu aj v rámci skupiny s rovnakým sérotypom a 

profilom PFGE. 
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Tab. 3. Výskyt CRISPR lokusov u testovaných L. monocytogenes. 
Prítomnosť + ; neprítomnosť - produktu. 

 
KMB Kmeň PFGE Sérotyp Lma Lmb Lmc 
N1 S/37/10 3 2a + 

+ 
+ 

- - 
N10 S/76/7 3 2c - - 
N2 S/39/8 4 2a - - 
N3 S/62/11 4 2a + + - 
N24 S/87/13/2 4 2b + 

+ 
+ 
+ 
+ 

- + 
N5 S/74/14 6 2a - - 
N6 S/75/15 6 2a - - 
N9 S/76/6/2 6 2a - - 
N14 S/82/14 6 2a - - 
N7 S/75/17 15 2b + + - 
N8 S/75/18 15 2b + - - 
N11 S/76/9 15 2b + + 

+ + 
+ + 

- 
N12 S/76/15/1 15 2b - 
N13 S/76/18 15 2b - 
N17 S/86/11 17 4b + - + 
N19 S/87/1/1 18 2a + + - 
N23 S/87/13/1 18 2a + + + 
N4 S/74/4 18 2a + - - 
N25 S/87/14/3 18 2a + + + 
N18 S/86/13 19 2a + - - 
N20 S/87/1/2 19 2a + + + 
N21 S/87/12/1 20 2a + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- + 
+ 
+ 

N26 S/88/3 20 2a - 
N27 S/88/4 20 2a - 
N15 S/86/8 20 4b - - 
N22 S/87/12/2 21 4b - - 
N16 S/86/9 22 4b - - 
N28 S/88/5 23 4b - - 

 

 
 

Kmene, ktoré vykázali prítomnosť PCR produktov sme následne osekvenovali, aby 

sme v nich zistili opakujúce sekvencie a medzerníky. Získané sekvencie sme  ďalej 

analyzovali programom CRISPRfinder a zistili sme, že jednotlivé skupiny sa medzi sebou 

odlišovali v dĺžke opakujúcej sekvencie a počte medzerníkov, avšak kmene v rámci skupín 

mali dĺžku opakujúcej sekvencie zhodnú. V Tab. 4. sú zobrazené výsledky, ktoré sa získali 

analýzou v programe CRISPRfinder po osekvenovaní vzoriek. Zdá sa, že odlišnosti v počte 

medzerníkov u kmeňov so zhodným sérotypom a PFGE profilom je spôsobená neskorším 

začiatkom čítania pri sekvenovaní. Skupiny 4/IIa, 6/IIa, 19/IIa mali zhodnú dĺžku opakujúcej 

sekvencie (28 bp) a aj rovnakú opakujúcu sekvenciu (TTTTAGTTACTTA 

TTGTGAAATGTAAAT), ale líšili sa navzájom v počte medzerníkov. Skupiny 18/IIA, 

20/IIA a 3/IIC mali zhodnú dĺžku opakujúcej sekvencie (29bp) a zhodovali sa aj v samotnej 

opakujúcej sekvencii (GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT), ale nemali rovnaký 

počet medzerníkov. V rámci medzerníkov sme u väčšiny našli listeriofágový pôvod, pričom 
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identita bakteriofágov varírovala v rozmedzí 88% až 100%. Medzerníky vykazovali najvyššiu 

identitu pri bakteriofágoch, ako napríklad A006, B025 alebo LP-101. Aj napriek tomu, že sme 

u  kmeňov  N1,  N7,  N8,  N12,  N13,  N14,  N15,  N16,  N17,  N22,  N24,  N28  získali  PCR 

produkty, pri analýze pomocou CRISPRfinder sa nenašli žiadne typické opakujúce sekvencie 

a medzerníky, čiže sa nepotvrdila prítomnosť lokusu Lma. 
 
 

Tab. 4. Opakujúce sekvencie a medzerníky lokusu Lma u jednotlivých izolátov L. monocytogenes 
získané programom CRISPRfinder. 

 
Kmeň PFGE Sérotyp Opakujúce sekvencie Sekvencie medzerníkov Bakteriofágový pôvod Identita 
 
 
 

N2 

 
 
 

4 

 
 
 

IIa 

 
 
 

TTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

GTAGTTTGCGAACGTTTAAAAACATAATTTGAAAACG B054 100% 
ACAGATCAAACTCCGGAAGGGTGATTGTAAATGGCG LP-101 100% 
TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGCG .  
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAAG B054 94% 

TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAAG A 500, LP-030-3 88% 
CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTATA LP-030-2, LP-101 97% 

AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAAG LP-101, B025 100% 
TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTCG A006 100% 

 
 
 

N9 

 
 

6 

 
 

IIa 

 
 

TTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGCG .  
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAAG B054 94% 

TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAAG A 500, LP-030-3 88% 
CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTATA LP-030-2, LP-101 97% 

AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAAG LP-101, B025 100% 
TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTCG A006 100% 

  
 
N18 

 
 

19 

 
 

IIa 

 
 

TTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

CGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAAG B054 94% 
TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAAG LP-030-2, A500 88% 

CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTATA LP-101, LP-030-2 97% 
AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAAG LP-101, B025 100% 

TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTCG A006 100% 

 
 
N10 

 
3 

 
IIc 

 
GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

GATAAAAAAGATATTAGTAATTTATTTGCAATTTA .  
TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGC .  
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAA B054 94% 

TTACCACCAAAGTCCCTACACTCAATACCACCAAAGC P70 92% 

  
 
N19 

 
 

18 

 
 

IIa 

 
 
GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

TGTCATCTGTGGTGTCTTCAACCACTTCTTCTAT .  
TCTGTAAAATCAAAAGTATCATAGAAACAATCTTC A006 97% 
TTCGCCATGACGAAATCTAGCGCTTGTCCTACTAA A118 97% 

GGCACAGTCTTCACGATTTCGGGGATGGGGAAAACT A006 100% 
TAAACAAGTGCTTCTGGCAATACCAACGTTCCATC .  

 
 
 
 
N21 

 
 
 

20 

 
 
 

IIa 

 
 
 
GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGC .  
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAA B054 94% 

TTACCACCAAAGTCCCTACACTCAATACCACCAAAG P70 92% 
CGCTCTGACCTGTTCCTTGTGCAACACTCGTTACA .  

TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAA LP-030-3, A500 88% 
CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTAT LP-101, LP-030-2 97% 

AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAA LP-101, B025 100% 
TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTC A006 100% 

 
 
 
 
N27 

 
 
 

20 

 
 
 

IIa 

 
 
 
GTTTTAGTTACTTATTGTGAAATGTAAAT 

TGCTCTCTTTTGTGTAAAGCACATCAAGCATGTAGC .  
GCGATTTTTGTCAAAGGGACAGCGATGGGTTACAA B054 94% 

TTACCACCAAAGTCCCTACACTCAATACCACCAAAG P70 92% 
CGCTCTGACCTGTTCCTTGTGCAACACTCGTTACA .  

TTTTCTACTCCTGCTTCTAAAATGTCGTTTATAA LP-030-3, A500 88% 
CTAAAACATCCTTCACTGTATCAACTCCTTTCTAT LP-101, LP-030-2 97% 

AAAATAGGAGGAAATAAATTATGACTATCAAATTAA LP-101, B025 100% 
TTTGTTGAATCAACGGATATAGATTTTACAATTTC A006 100% 

 

 
 

Výsledky sekvenovania produktov z PCR reakcie s primermi P5, P6 o veľkosti okolo 

2400 bp detegujúcej CRISPR locus Lmc sú uvedené v Tab. 5. Skupiny 17/IVb, 18/IIa mali 

zhodnú   dĺžku   opakujúcej   sekvencie   (36   bp)   a   aj   rovnakú   opakujúcu   sekvenciu 
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(GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAAC), ale líšili sa navzájom počtom 

medzerníkov. U medzerníkov sa nám potvrdil baktériofágový pôvod s identitou 100%. 

Najčastejšiu zhodu pozorujeme u bakteriofága LP-124. Aj napriek rovnakej skupine (18/IIa) 

sme u kmeňa N23 pomocou programu CRISPRfinder našli odlišnú opakujúcu sekvenciu 

(GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAACAT) s rozdielnou dĺžkou (38 bp). 
 
 

Tab. 5. Opakujúce sekvencie a medzerníky lokusu Lmc u jednotlivých izolátov L. monocytogenes 
získané programom CRISPRfinder. 

 
Kmeň PFGE Sérotyp Opakujúce sekvencie Sekvencie medzerníkov Bakteriofágový pôvod Identita 
N17 17 IVb GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAAC TAATCGAAAACGGAAAATCGAAATTGGTCC LP-114, P70 100% 

 
 

N19 
 

18 
 

IIa 
 

GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAAC 

TGATTTTATTTGGGAGAAGATAAACAATGA LP-101, LP-124 100% 
ATCGCGACAGTGCCTTTTGATACGTTTTTT .  

ATATAAAAAATAGAAGTTGACAACTTTAAG LP-124, LP-083-2, LP-064, LP-125, P100 100% 

TACAAGGAGTTTACTTCCTAACCTGTATAC LMSP-25, List-36, LMTA-148, LP-064, LP-125, AG20 100% 

 
N23 18 IIa GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAACAT ATTTTATTTGGGAGAAGATAAACAATGA .  CGCGACAGTGCCTTTTGATACGTTTTTT .  

 N25 18 IIa      GTTTTAGAGCTATGTTATTTTGAATGCTACCAAAAC     TGATTTTATTTGGGAGAAGATAAACAATGA LP-101, LP-124 100% 

 N20 19 IIa . 
 

 
 

Záver   
Zistili sme, že jednotlivé skupiny L. monocytogenes, tvorené kmeňmi s rovnakým 

 

sérotypom a PFGE profilom, majú medzerníky vo všetkých prípadoch variabilné, až na 

prípad skupiny 20/IIa, kde sa vyskytla zhoda v medzerníkoch lokusu Lma. Prítomnosť RliB- 

CRISPR sme priamo potvrdili u 38% kmeňov, ktoré sme analyzovali programom 

CRISPRfinder. Podarilo sa nám tiež potvrdiť, že v sérotypoch IIb a IVb sa nenachádzajú 

CRISPR typické sekvencie, podobne ako to uvádza literatúra. 
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Abstract 

 
Chemotherapy augmented production of exosomes in tumor cells 
Extracellular vesicles mediate intercellular communication through their cargo. It contains various 

biomolecules such as proteins, lipids, saccharides, and nucleic acids. Their membrane is similar to parental cell 
membrane and it makes them kind of invisible to our immune system, which guarantees pretty stable 
environment for transfer of signalling molecules to distant sites. It has been observed that cells after treatment 
with chemotherapeutic agents produce more exosomes to extracellular space. In our work we studied sensitivity 
of cells and changes in production of exosomes by breast cancer cell line after treatment with cisplatin. 

 
 
Keywords: exosomes; breast cancer cell line; cisplatin; NTA 2.3 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Exozómy patria do skupiny extracelulárnych vezikúl (EV) obalených membránou. Sú 

endocytového pôvodu a ich veľkosť sa pohybuje v rozmedzí 30 až 150 nm. Dôležitým 

faktorom ich intenzívneho štúdia je skutočnosť, že dokážu zabezpečiť transfer informácii 

a tým ovplyvňovať funkcie recipientných buniek - teda sprostredkúvajú medzibunkovú 

komunikáciu. Táto komunikácia je zabezpečená presunom rôznych typov molekúl ako sú 

proteíny, lipidy, sacharidy a viaceré typy nukleových kyselín (RNA, miRNA, DNA), ktoré sú 

špecificky chránené pred vonkajším prostredím exozómovou membránou. Vďaka tejto 

ochrane sa prenášaný signál dokáže prostredníctvom exozómu dopraviť aj na vzdialené 

miesta. Takto sú exozómy schopné prenášať signály potrebné na sprostredkovanie bežných 

fyziologických procesov na zabezpečenie zdravia, ale aj na vznik patologických procesov, 

ktorým je napríklad malígna transformácia [1, 2]. Získanie vzorky na ich testovanie je ľahko 

realizovateľné, nakoľko exozómy sú vylučované takmer všetkými bunkami. Nachádzajú sa 

v krvi, moči, cerebrospinálnej tekutine, materskom mlieku; taktiež sú produkované 

bunkovými líniami do kultivačného média. Exozómy obsahujú proteíny a/alebo molekuly - 

EV znaky, ktoré sa počas ich biogenézy nedegradujú, ale zostávajú vo vezikulách. 

Najčastejšie sú to membránové transportéry a fúzne proteíny (GTPázy, anexíny, flotilín), 

heat-shock proteíny (HSP70), tetraspaníny (napr. CD9, CD63, CD81), proteíny zúčastňujúce 

sa  biogenézy   multivezikulárnych   teliesok   (Alix,   TSG101),   proteíny   späté   s lipidmi 

a fosfolipázy. Niektoré z nich sa považujú za markery exozómov, napríklad antigény CD63 
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a CD81 [3, 4]. Keďže sa doposiaľ nenašiel jeden, prípadne niekoľko špecifických markerov, 

ktoré by sa nachádzali s istotou na všetkých exozómoch, respektíve výlučne na exozómoch, 

sú tieto dva markery najčastejšie uvádzané v prácach na potvrdenie prítomnosti exozómov v 

skúmanej vzorke, spolu s udaním veľkosti exozómov. Akým spôsobom je kontrolované 

množstvo exozómov v telesných tekutinách, a či ich produkcia je nejakým spôsobom 

regulovaná, je predmetom skúmania. Riches a kolektív (2014) použili na študovanie tohto 

regulačného procesu prsníkovú epiteliálnu bunkovú líniu (HMEC-B42) a karcinómovú 

bunkovú líniu (B-42 klon16). Potvrdili, že exozómy v extracelulárnom prostredí buniek 

uplatňujú mechanizmus spätnej kontroly, regulujúc produkciu exozómov z normálnych aj 

nádorových buniek prsníka. Bunky z nádoru produkujú niekoľkonásobne viac exozómov do 

extracelulárneho prostredia ako bunky normálneho tkaniva, čo sa zistilo po porovnaní 

výťažkov exozómov z rovnakých množstiev buniek [6]. Nádorové bunky sa bránia viacerými 

mechanizmami poškodeniu chemoterapiou. Jedným z najnovších objavov je odstraňovanie 

chemoterapeutika z liečených buniek prostredníctvom exozómov. Federici a kolektív dokázali 

prítomnosť cisplatiny v exozómoch produkovaných melanómovými bunkovými líniami [5]. 

V našich experimentoch sme sa zamerali na otestovanie vplyvu cisplatiny na bunkovú 

viabilitu, DNA cyklus a zmeny v produkcii exozómov v bunkovej línii MDA-MB-231 

odvodenej z karcinómu prsníka. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunkové línie 
 

Na experimenty sme využívali prsníkovú nádorovú bunkovú líniu MDA-MB-231, 

kultivovanú v kultivačnom médiu RPMI 1640 (Gibco) doplnenom 10% fetálnym sérom 

(Gibco) a antibiotikami (penicilín/ streptomyciín/ amfotericín, Pan Biotech) vo zvlhčenej 

atmosfére pri 37 °C, 5% CO2. Pokusy sme zakladali na šesťjamkové platne (Sarstedt) po 6,5 

x 106 buniek na jamku. Po 24 hodinách sme bunky premyli 2 x 4 ml fyziologického roztoku 
 

s pH 7,2 (PBS). Exozómy sa nachádzajú v bežnom sére a preto sme po premytí buniek pridali 

médium  s 10%   bez-exozómovým   fetálnym   sérom   (exosome-depleted   FBS,   Gibco) 

a antibiotikami. Bunky sme následne ovplyvňovali 2 a 3 µM cisplatiny (CP) (Sigma) po dobu 

48 hodín. Všetky pokusy boli robené naraz na bunkách kultivovaných v bežnom aj 

bezexozómovom médiu (exo-free médium), samotné exozómy boli izolované iba zo vzoriek 

kontrolných a ovplyvnených 2 µM CP z exo-free média. 

Izolácia exozómov 
 

Na izoláciu sme použili ExoQuick-Tc (System Biosciences) a postupovali sme podľa 
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protokolu výrobcu. Exozómy boli izolované z 3,7 ml kondiciovaného média, ktoré zostalo 

z pôvodných 4  ml.  Objemy  určené  na  izoláciu  boli  vždy  dorovnané  tak,  aby  kontrola 

a ovplyvnená vzorka boli vyizolované z toho istého objemu média. Po poslednom izolačnom 

kroku sme scentrifugovaný exozómový pelet/sediment rozpustili v 100 µl PBS (bez častíc) 

a zamrazili na – 80 °C. 

NTA charakterizácia (Nanoparticle tracking analysis) 
 

NanoSight NS500 je zariadenie schopné odmerať koncentráciu, veľkosť a intenzitu 

odrazeného svetla sledovaných častíc v roztoku. Identifikuje častice v rozmedzí veľkostí 10- 

2000 nm sledovaním Brownovho pohybu. Každú vzorku sme nariedili v PBS tak, aby bol 

počet častíc v rozmedzí 2–10 x 108 častíc/ml (detekčný limit NanoSight). Pre každú vzorku 

sme urobili minimálne 4-krát 30 sekundové video. Videá boli následne vyhodnotené NTA 2.3 

softvérom. 

ELISA test 
 

Na 96-jamkovú mikrotitračnú platničku sme naadsorbovali 1 x 106 častíc (odmeraných 

prostredníctvom NS500) nariedených do PBS v objeme 50 µl/jamka. Platničku sme nechali 

cez noc (O/N) pri 37 °C. Na druhý deň sme ju premyli 5x premývacím roztokom (0,02% 

Tween-20  v PBS)  .  Následne  sme  jamky  blokovali  blokovacím  roztokom  (1%  mlieko 

+ 0,02% Tween-20) 100 µl na jamku 60 min pri izbovej teplote. Znovu sme premyli 5x 

premývacím roztokom a pridali sme protilátku proti CD63 (králičia polyklonálna protilátka, 

Santa Cruz Biotechnology) po 2 µg/ml, 50 µl na jamku, 60 min pri 37°C. Nasledovalo 

premytie 5x premývacím roztokom s následnou inkubáciou so sekundárnou protilátkou 

konjugovanou s chrenovou peroxidázou nariedenou 1:500 (50 µl/jamka). Inkubovali sme 60 

min pri 37°C. Znovu sme platničku premyli 5x premývacím roztokom a farebnú reakciu sme 

vyvolali s OPD a substrátovým roztokom, inkubáciou 20 min pri izbovej teplote v tme. 

Reakciu sme zablokovali 2M H2SO4 a farebnú zmenu sme odmerali na spektrofotometri 

xMark BioRad pri vlnovej dĺžke 492 nm. 

Cytometria 
 

Analýza bunkového cyklu je založená na meraní obsahu DNA v jadrách buniek 

farbených propídium jodidom. Bunky sme po trypsinizácii premyli v PBS, rozsuspendovali 

v 300 µl 0,05% Triton X-100 a 15 µl RNázy A (zásobný roztok 10 mg/ml) v PBS, 20 min pri 

37 °C. Bunky boli po inkubácii 10 min chladené na ľade pred pridaním PI (50 µg/ml). Po 

inkubácii sme merali 104 buniek prostredníctvom BD FACS Canto II cytometra. DNA cyklus 

sme analyzovali programom Multicycle AV (Phoenix FlowSystems). 
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MTT test 
 

Bunky sme založili na 96 jamkovú platničku po 104 buniek na jamku, v triplikátoch. 

Na ďalší deň sme bunky premyli PBS a nechali kultivovať v dvoch typoch médií a rôznych 

koncentráciách cisplatiny. Po 48 h ovplyvnení sme k bunkám pridali 3-[4,5-dimethylthiazol- 

2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromid (MTT, Sigma) rozpustený v bezsérovom médiu v 

koncentrácii (1 mg/ml). Živé bunky sú schopné premeniť žltý MTT na nerozpustný formazán. 

Po 3 h inkubácii pri 37 °C sme odmerali farebnú reakciu, na základe ktorej sme určili viabilitu 

buniek. Bunky boli v prítomnosti cisplatiny kultivované v exo-free médiu. Koncentrácie CP 

boli nasledovné: 1,5625 uM: 6.25; 12.5; 25 a 50 µM/ml média (Obr. 1). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na porovnanie kultivačných podmienok v rôznych médiách sme použili MTT test. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. MTT test na bunkovej línii MDA-MB-231, 48 hodín. 
Porovnanie viability buniek vplyvom rôznych doplnkov média (FBS, exo-free FBS) 

a vplyvu cisplatiny. 
 
 

Podľa MTT testu sme určili, že na kultiváciu buniek a následnú izoláciu budeme 

používať exo-free médium, nakoľko v ňom je viabilita buniek najviac podobná bežnému 

kompletnému médiu. V samotnom RPMI 1640 bez FCS mali bunky nízku viabilitu. 

Koncentráciu CP na ďalšie použitie v pokusoch sme určili 2 µM CP, s ohľadom na IC50 aj 

iných bunkových línií, ktoré boli v rozsahu od 3- 23 µM CP, 48h v exo-free médiu (dáta nie 

sú ukázané). IC50 pre líniu MDA-MB-231 v exo-free médiu bola 22,3 µM pre 48 h 

ovplyvnenie. 

864 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Zmeny v DNA cykle po ovplyvnení buniek cisplatinou 
Porovnanie zmeny v DNA cykle po ovplyvnení buniek 2 µM CP po 48h v dvoch kultivačných médiách. 

 
 

 
 
 
 

Obr. 3. Analýza častíc (exozómov) vyizolovaných z buniek MDA-MB-231 
Na obrázku naľavo vidíme zvýšenie počtu exozómov vo vzorke s CP. Obrázok napravo nám dáva informáciu 

o priemernej veľkosti častíc a najčastejšie sa vyskytujúcej veľkosti. Dáta boli získané meraním na prístroji 
NanoSight NS500 a spracované softvérom NTA 2.3. (T test: p > 0,05 NS ; p< 0,05 *; p< 0,01 **) 

 
 

Na obrázku číslo 2 vidíme minimálne zmeny v bunkovom cykle spôsobené zmenou 

kultivačného média. Správne pomery G1-S-G2/M fázy ale zostali zachované. V prípade 

ovplyvnených vzoriek 2 µM CP vidíme pokles v množstve buniek v G1 fáze a zároveň nárast 

počtu buniek v G2/M fáze bunkového cyklu. Podiel buniek v G2/M fáze sa po ovplyvnení CP 

zvýšil v porovnaní s kontrolou v kompletnom médiu z 8,4% na 52% a v exo-free skupine zo 

7,9 na 45%. Zvýšenie podielu buniek v G2/M fáze naznačuje zastavenie buniek v tejto fáze 

cyklu a problém v kontrolných bodoch zabezpečujúcich kontrolu integrity DNA a kompletnej 

replikácie DNA. 

Nanosight je unikátny prístroj, vďaka ktorému vieme určiť počet častíc vo vzorke, ich 

veľkosť a prípadne  aj  intenzitu  svetla  častíc  odrazenú  do  kamery.  Vyhodnotením  dát 

z jednotlivých meraní sme získali údaje o priemernej veľkosti 85 nm a koncentrácii častíc 
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produkovaných   nádorovou   líniou   MDA-MB-231   so   signifikantným   zvýšením   oproti 

kontrolnej vzorke (Obr. 3). 
 
 

 
 

Obr. 4. Testovanie prítomnosti CD63 na exozómoch z buniek MDA-MB-231 
Na základe získaných výsledkov z dvoch nezávislých meraní sme vypočítali priemerné hodnoty absorbancie 

a smerodajnú odchýlku. 
 
Záver   

Exozómy sú skúmané ako štruktúry sprostredkujúce chemorezistenciu nádorových 
 

buniek, zmeny nádorového mikroprostredia, prípadne aj zmeny odpovede na liečbu či už 

u onkologických pacientov, alebo v základnom výskume. Na základe predkladaných 

výsledkov môžeme povedať, že exozómy izolované z bunkovej línie MDA-MB-231 

zodpovedajú  veľkosťou   aj   prítomnosťou   CD63   molekuly   exozómom   popisovaným 

v literatúre. Priemerné veľkosti exozómov sa pohybovali v rozmedzí 76-89 nm. 
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Abstract 

 
Antimony increases the size of root cortical cells and affects the anthocyanins in maize roots 
Antimony is a metalloid present  as  a  soil  contaminant  with  toxic  effects  to  plants.  It  inhibits 

the germination and growth of plants and affects negatively plant metabolism. The aim of this study was to 
evaluate the effects of antimony (of three different concentrations of potassium antimonyl tartrate hemihydrate: 
0; 250; 500 µmol Sb L-1) on the root growth, anatomy and anthocyanin content of maize seedlings treated 
72 hours. According root samples observation under bright field and software analysis we conclude that Sb 
inhibits root growth increment, affects root anatomy with significant increase of root diameter dominantly 
caused by the cortical cell increase in the cross section. Additionally Sb affected localization and visualization of 
anthocyanins in cortical tissue. 

 
 
Keywords: anatomy; anthocyanins; antimony; root; Zea mays 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Antimón je chemický prvok patriaci medzi polokovy. V prírode sa najčastejšie 

vyskytuje vo forme zlúčenín. V malých množstvách môžeme tento prvok prirodzene nájsť 

v pôde, vode  aj  vo  vzduchu.  Najčastejšie  kontaminuje  pôdy,  kde  sa  väčšinou  vyskytuje 

v dvoch anorganických formách – Sb (III) a Sb (V), pričom Sb (III) má na rastliny toxickejšie 

účinky [1]. Prirodzená koncentrácia Sb v pôdach sa pohybuje v rozmedzí 0,3 – 8,6 mg kg-1 

[2, 3]. Nepriaznivo vplýva na rastlinný, živočíšny aj ľudský organizmus [4]. Rastliny dokážu 

Sb akumulovať v koreňoch, stonkách, listoch aj plodoch, mnohí autori však potvrdzujú 

najvyššiu akumuláciu Sb v koreňoch rastlín [5 – 7]. Medzi najčastejšie symptómy vplyvu 

antimónu na rastliny patrí napríklad inhibícia klíčenia semien [5], redukcia rastu a vývinu [7 – 

9], vplyv na rastlinný metabolizmus [10 – 13]. 
 

Cieľom našej práce je objasniť vplyv antimónu na anatomické, morfologické a farebné 

charakteristiky primárneho koreňa kukurice siatej. Zamerali sme sa na zmeny prírastkov 

primárneho koreňa, početnosť buniek primárneho koreňa a plošnú veľkosť buniek primárnej 

kôry koreňa a na vplyv na lokalizáciu, vizualizáciu a koncentráciu antokyánov v primárnych 

koreňoch kukurice. 
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Materiál a metódy 
 

Pri experimentoch sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays), hybrid Novania. Zrná 

sme premyli vodou a imbibovali v kadičke tri hodiny, následne sme ich 10 minút sterilizovali 

0,45 % roztokom chlórnanu sodného a znova prepláchli pod tečúcou vodou. Zrná sme zabalili 

do papierových  roliek  koreňovými  pólmi  smerom  nadol,  rolky  sme  vložili  do  kadičiek 

s destilovanou vodou a nechali klíčiť v termostate po dobu 72 hodín pri teplote 25 °C. 

Pripravili sme si tri varianty hydroponických substrátov vínanu antimonylo-draselného 

v destilovanej vode s konečným objemom 700 ml: Sb  0  (0  µmol  Sb  L-1);  Sb  250 

(250 µmol Sb L-1); Sb 500 (µmol Sb L-1). Upravili sme pH na hodnotu 5,8 pomocou HCl 
alebo   KOH.   Klíčence   kukurice   sme    umiestnili    do    polystyrénových    plavákov 
(10 rastlín/plavák) a vložili do pripravených kadičiek s hydroponickými substrátmi. Kadičky 

sme zatemnili tmavým papierom a za stáleho prevzdušňovania pestovali v kultivačnej komore 
72 hodín pri teplote 25 °C, fotoperióde 16/8 h svetlo/tma, relatívnej vlhkosti 55 %, intenzite 

fotosynteticky aktívneho žiarenia 125 µmol m-2 s-1. 

Zistili sme priemerný prírastok primárnych seminálnych koreňov rastlín z každého 

variantu. Následne sme z nich pripravili priečne rezy (pre zisťovanie anatomických 

charakteristík zo vzdialenosti 20 mm od apexu a pre vizualizáciu antokyánov v oblasti bázy 

prírastku vyrasteného počas 72 hodinového ovplyvňovania), ktoré sme pozorovali vo svetlom 

poli mikroskopu Axioskop 2 plus (Carl Zeiss) a zhotovili digitálne snímky pomocou kamery 

DP 72 (Olympus) a softvéru Quick Photo Micro v. 3.0 (Olympus). Snímky sme analyzovali 

pomocou softvéru Lucia v. 4.8 (LIM). Zisťovali sme početnosť buniek primárneho koreňa 

a veľkosť buniek primárnej kôry. Uvedené hodnoty z experimentov sme vyhodnocovali 

pomocou softvérov Microsoft® Excel 2013 a Statgraphics Centurion XV (v. 15.2.05, 

StatPoint, Inc.) pomocou ANOVA a LSD testu na úrovni preukaznosti P ˂ 0,05. 

Na určenie koncentrácie antokyánov sme na prípravu jednej vzorky z každého 

variantu použili korene piatich rastlín. Po odvážení čerstvej hmotnosti koreňov sme ich 

homogenizovali v trecej miske za použitia tekutého dusíka (N2). Homogenát sme premiestnili 

do 15 ml centrifugačných skúmaviek. Do každej skúmavky sme pridali 2 ml zmesi 

koncentrovanej HCl a čistého metanolu v pomere 1 : 99 (okyslený metanol). Následne sme 

do skúmaviek pridali 1,4 ml deionizovanej H2O a 3,5 ml chloroformu. Obsah v skúmavkách 

sme premiešali a následne centrifugovali 5 min pri 10000 otáčkach za minútu pomocou 

centrifúgy Mega Star 1.6R (VWR). Do nových 15 ml centrifugačných skúmaviek sme 

prepipetovali supernatant, ktorý sme doplnili na dvojnásobok jeho objemu pridaním zmesi 

okysleného metanolu a deionizovanej H2O v pomere 6 : 4. Absorbancie antokyánov sme 
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stanovili pomocou spektrofotometra 6705 UV/Vis. (Jenway). Ako porovnávaciu vzorku 

(blank) sme použili roztok 2,88 ml metanol 1 % HCl spolu s 1,92 ml deionizovanej H2O. 

Na výpočet koncentrácie antokyánov vo vzorkách sme použili vzorec: 

(A530 – 0,25 x A657) x TV / (FW x 1000) (mg g-1 č. h.), kde A530 a A657 = hodnoty 

absorbancií pri vlnových dĺžkach 530 nm  a  657  nm;  TV  =  celkový  objem  extraktu; 

FW = čerstvá hmotnosť koreňov (g) [14]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na koreňoch kukurice siatej sme po vplyve antimónu pozorovali rôzne morfologické 

zmeny. So zvyšujúcou sa koncentráciou Sb sa redukoval rast primárnych koreňov. Na základe 

merania dĺžok primárnych koreňov po 72 hodinovej kultivácii sme zistili, že priemerný 

prírastok   primárneho    koreňa    sa    zmenšuje    so    zvyšujúcou    sa    koncentráciou    Sb 

v hydroponickom substráte. Rozdiel medzi variantmi Sb 0 a Sb 500 bol až 50 %. Podobný 

inhibičný vplyv Sb na rast primárneho koreňa zaznamenali vo svojich experimentoch aj iní 

autori [8]. 

Pozorovali sme tiež vplyv antimónu na anatomické charakteristiky primárneho koreňa. 

Na základe meraní priečnych rezov koreňov sme zistili, že priemerný počet buniek 

endodermy, vonkajšej kôry a primárnej kôry so zvyšovaním koncentrácie Sb sa výrazne 

nezvyšoval (obr. 1. A). V prípade endodermy sme medzi variantmi nezaznamenali štatisticky 

preukazné rozdiely. Počet buniek vonkajšej kôry pri variantoch s antimónom v porovnaní 

s kontrolou mierne poklesol (o menej ako 6 %). Počet buniek primárnej kôry pri variantoch 

s antimónom v porovnaní s kontrolou takisto mierne poklesol (približne o 5 %). Na rozdiel od 

počtu buniek, plocha buniek vonkajšej primárnej kôry (mezoderma a exoderma) primárneho 

koreňa rastlín sa pri variantoch ošetrených antimónom zväčšovala (obr. 1. B). Pri variante 

Sb 250 sa plocha buniek zväčšila približne o 31 % a pri variante Sb 500 približne o 29 %, 

v porovnaní s kontrolou. Rozdiely medzi variantmi s antimónom boli štatisticky nepreukazné. 
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Obr. 1. Počet a plocha buniek – Priemerný počet buniek endodermy, vonkajšej kôry (mezodermy a exodermy) 
a celej primárnej kôry (A) a plocha buniek primárnej kôry (B) primárnych koreňov kukurice po 72 hodinovej 

kultivácii v hydroponickom substráte s rôznymi koncentráciami antimónu (Sb 0 = 0 µmol Sb L-1; Sb 250 = µmol 
Sb L-1; Sb 500 = µmol Sb L-1). Rozdielne písmená nad grafmi znamenajú štatisticky preukazný rozdiel medzi 

variantmi na úrovni preukaznosti P < 0,05. 
 
 

Vplyvom Sb  sa  menilo  tiež  zafarbenie  primárnych  koreňov,  od  svetločervenej 

v kontrole až po fialovú vo variantoch ovplyvnených Sb. Zafarbenie bolo výrazné najmä 

v miestach, kde bol pôvodne pri prenose do testovacích substrátov apex primárneho koreňa. 

Vplyv abiotického stresu na lokalizáciu antokyánov a farebné zmeny rastlinných častí je 

známy aj pri iných rastlinných druhoch [15]. Zamerali sme sa preto na sledovanie lokalizácie 

a vizualizácie, a tiež na koncentráciu antokyánov v primárnych koreňoch. Zistili sme, že 

lokalizácia bola rovnaká vo všetkých variantoch, pigmenty sa nachádzali v bunkách primárnej 

kôry koreňov. Rozdiely boli však vo vnútrobunkovej distribúcii a farbe materiálu. Zatiaľ čo 

v kontrolnom variante  sa  antokyány  nachádzali  v celom  objeme  vakuol,  vo  variantoch 

s antimónom (Sb 250; Sb 500) sa vyskytovali koncentrovane len v istých oblastiach vakuol 

buniek. Pigmentový materiál sa vizualizoval vo variantoch s antimónom ako farebne 

intenzívnejší a štruktúrne odlišný v porovnaní s materiálom v kontrolnom variante (obr. 2.). 

Medzi testovanými variantmi však nedošlo k štatisticky preukaznej zmene koncentrácie 

antokyánov v prepočte na jednotkovú hmotnosť. 
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Obr. 2. Lokalizácia a vizuálna odlišnosť antokyánov – Lokalizácia a vizuálna odlišnosť antokyánov 
(svetločervená až fialová farba) v primárnych koreňoch kukurice po 72 hodinovej kultivácii v hydroponickom 
substráte s rôznymi koncentráciami antimónu (Sb 0 = 0 µmol Sb L-1; Sb 250 = µmol Sb L-1). Mierka = 50 µm. 

 
 

Záver   
Cieľom našej práce bolo objasniť vplyv antimónu na rastové, anatomické a farebné 

 

charakteristiky primárneho koreňa kukurice siatej, ktorú sme kultivovali v hydroponických 

substrátoch obsahujúcich rôzne koncentrácie vínanu antimonylo-draselného. Zistili sme, že 

so zvyšujúcou sa koncentráciou antimónu v substráte sa znižuje prírastok primárneho koreňa. 

Z anatomických charakteristík bol zreteľný najmä vplyv Sb na zväčšenie plošnej veľkosti 

buniek primárnej kôry, nevplýval však na počet buniek primárneho koreňa. Antimón síce 

neovplyvnil koncentráciu antokyánov, ale vplýval na vizualizáciu a distribúciu antokyánov 

vo vakuolách buniek. 
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Abstract 

 
Possible Au-C chemical bond in gold ion implanted polyethylene: DFT computational and experimental 

study  
High density polyethylene (HDPE) sample were modified by Au+ ion implantation at a dose of 5 x 1015

 

ions cm-2, using energy of 50 keV. The neat sample was studied by ATR-FTIR spectroscopy and also by help of 
theoretical calculation at the level of DFT with PBE0 functional and def2-TZVP basis set in harmonic 
approximation. We proposed series of theoretical structures to explain experimental IR spectrum HDPE/Au 
sample. Moreover, we compered experimental and theoretical IR spectrum untreated HDPE sample with doped 
HDPE/Au sample. As well we calculated biding energies between atom of carbon and atom of gold, alternatively 
between atom of C and molecule AuH, in theoretical structures. 

 
Keywords: implantation; gold; ATR-FTIR; HDPE; HDPE/Au; DFT; 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Polymérne materiály s polovodičovými vlastnosťami boli objavené v 70 tych rokoch. 

So zlepšujúcou sa technológiou sa im venuje stále väčšie pozornosť. Iónová implantácia sa 

používa pri modifikácií v blízkosti povrchu polymérov, čím sa získajú materiály s unikátnymi 

mechanickými, elektronickými, optickými alebo tribologickými vlastnosťami, ktorých 

účinnosť je kontrolovaná hĺbkou iónovej implantácie. Takto modifikované polyméri sa 

používajú v strojárenstve, mikroelektronike a ako senzory v medicíne a vo vesmíre. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Experimentálna vzorka o veľkosti 1 cm x 1 cm bola pripravená z komerčnej 2 mm 

hrubej fólie  HDPE  s hustotou  0.945  g.cm-3.  Vyleštená  leštiacim  papierom,  vyčistená 
v ultrazvukovom kúpeli v roztoku etonolu a následne opláchnutá deionizovanou vodou. 
Takto upravená vzorka bola premiestnená do implantačnej komory kde prebehla implantácia 

Au+ íonmi získanými z veľmi čistého zlatého drôtu. Implementácia Au+ iónmi prebiehala v 

komore pod uhlom 90° pri tlaku 1 x 10-6 Pa a pri konštantnej teplote 20°C. Takto pripravená 
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vzorka  bola  študovaná  pomocou  experimentálnej  ATR-FTIR  metódy,  výsledne  spektrum 
 

čistého HDPE a implantovaného HDPE/Au je zobrazené na Obr. 1.. 
 

Pre získanie teoretického IČ spektra čistého HDPE sme zvolili dva typy uhľovodíkov, 
 

nasýtené a nenasýtené, obidva typy obsahovali pätnásť atómov C. 
 

Teoretické IČ spektrum HDPE/Au vzorky sme získali modifikáciou vyššie uvedených 

reťazcov substitúciou atómu H skupinou CH2, atómom Au alebo molekulou AuH v strede 

alebo na konci reťazca. Štruktúry budú uvedené vo výsledkoch a diskusií. IČ spektrá boli 

získane na DFT úrovni s PBE0 funckionálom a def2-tzvp bázou v harmonickej aproximácií, 

RHF pre closed-shell (singlet) a UHF pre open-shell (doublet) systémy. V prípade atómu Au 

bolo 60 atómov zahrnutých v ECP a do korelácie vstupovalo 19 elektrónov. Ani pri jednej 

z prezentovaných geometrií sa nejednalo o tranzitný stav, taktiež sme pri UHF výpočtoch 

nepozorovali spinovú kontamináciu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V experimentálnom ATR-FTIR  spektre  Obr.  1.  zaslaného  Nenadović  et.  al.  sa 

v spektre čiernej farby nachádzajú neidentifikované oblasti pri 970 - 1200 cm-1, 1715 cm-1 a 

3425 cm-1. V oblasti cca 500 cm-1 čo je hranica citlivosti prístroja sa nachádza nový pík 
s nízkou intenzitou. 

 
 

 
 

Obr. 1. Experimentálne ATR-FTIR spektrum HDPE a HDPE/Au vzorky, Nenadović et. al. 
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Pre vysvetlenie nových píkov v HDPE/Au vzorke sme navrhli niekoľko štruktúr Obr. 

2., na základe nasledovných argumentov: informácií z literatúry, ktoré hovoria, na atóme Au 

môžu byť naviazané dva uhľovodíkové reťazce a takéto štruktúry sú stabilné. Od srbských 

spolupracovníkov,  ktorý  detekovali  únik  molekúl  H2    zo  systému,  čo  je  potvrdené  aj 

literatúrou [1]. Metódy implantácie, kedy sa ióni Au+  pod vysokou energiou (oveľa vyššou 
 

ako je energia C-H, C-C a C=C väzieb) strieľajú do vzorky čím dochádza k roztrhaniu väčších 

reťazcov na menšie, čo môže viesť k hybridizácií atómov C z sp3 na sp2, alebo nahradeniu 
celej CH2 skupiny atómom Au. Chemických vlastností, vysokého ionizačného potenciálu 

(elektrónovej afinity) Au+ [2] a relatívne nízkeho ionizačného potenciálu uhľovodíkov [3], čo 

má za následok odtrhnutie elektrónu z uhľovodíkového reťazca iónom Au+ a vzniku 
neutrálneho atómu Au, ktorý ďalej interaguje v systéme. Simuláciami molekulovej dynamiky, 

ktorá ukazuje, že strieľaný ión Au+ po ceste k vzorke môže zachytiť atóm H a vytvorí 
molekulu AuH, ktorá ďalej interaguje vo vzorke. 
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Obr. 2. Teoretické IR spektrá navrhnutých štruktúr, asym a sym stretch vib. módy CH2 (oblasť 2800 – 
3400 cm-1) sú z dopovaných spektier vystrihnuté kvôli lepšej prehľadnosti 
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V teoretických IČ spektrách Obr. 2. nepozorujeme žiadne píky v oblasti od 1500 – 

1760 cm-1. Oblasť od 1620 – 1680 cm-1 je charakteristická pre dvojité C=C väzby. 

Vytvorili sme teda štruktúry, ktoré obsahovali konjugovaný systém a substituovali sme 

v nich atóm H atómom Au na C=C ale aj C-C väzbe. Rovnaký prístup sme použili pre 

molekulu AuH. Substitúciu sme vykonali v strede uhľovodíkového reťazca ale aj na okraji. 

Napočítali sme IČ spektrá pre tieto štruktúry v ktorých sa objavili píky v očakávanej oblasti. 

Oblasť nachádzajúcej sa na hranici citlivosti prístroja cca 500 cm-1 sme identifikovali 
 

ako kombinované vibračné módy na uhľovodíkovom reťazci, ktoré vplývali na väzbu C-Au 

väzbu na ktorej vytvárali vibračné módy C-Au stretch a C-Au bending v štruktúrach 

obsahujúcich molekulu AuH aj vibračný mód H-Au-C bending. Pri frekvencií 970 cm-1 sa 

nachádzajú kombinované vibračné módy, ktoré opäť vplývajú na C-Au väzbu a vytvárajú na 

nej vibračný mód sym a asym stretch C-Au-C. Interval frekvencií od 1000 – 1250 cm-1 

zodpovedá kombinovaným vibračným módom, ktoré vytvárajú vibračné módy na väzbe C-Au 

stretch a bending a v prípade molekuly AuH aj H-Au-C bending. Interval frekvencií od cca 

1600 – 1715 cm-1 sme prisúdili dvojitej C=C väzbe. Bohužiaľ píky v oblasti 1715 cm-1 sme 

nevedeli vysvetliť a tak sme opäť siahli po literatúre v ktorej sme našli článok [4], ktorý 

vysvetlil všetky píky, ktoré sme mali za úlohu identifikovať, okrem píku nachádzajúceho sa 

na hranici citlivosti prístroja cca 500 cm-1. Pík v oblasti 3425 cm-1 zodpovedá υ(O-H) vibrácií, 

1715 cm-1  (C=O) vibrácií, 1075 cm-1  υ(C-O) vibrácií, všetky tieto vibračné módy vznikli 

v dôsledku vystavenia vzorky vzdušnej vlhkosti a CO2 (atmosfére). Pík pri 970 cm-1 

zodpovedá vibrácií atómu H z roviny molekuly v nenasýtenom uhľovodíkovom reťazci. Píky 

pri 1075 a 970 cm-1 sa nachádzajú v oblasti, ktorá vznikla po implantácií Au, dochádza teda 

k prekryvu píkov, čo znemožňuje jednoznačne povedať dôsledkom čoho vznikli nové píky. 
 
 

Záver   
Na základe ATR-FTIR spektra získaného pre HDPE/Au vzorku, nemôžme povedať, že 

 

nové píky vznikli len na základe implantácie zlatom. Keďže vzorka obsahovala dvojité C=C 

väzby a navyše bola kontaminovaná atmosférou. Dochádza teda k prekryvu troch efektov, 

implantácie zlatom, vznikom dvojitých C=C väzieb a kontaminácií z atmosféry. Jediná časť 

spektra, ktorá nie je ovplyvnená týmito efektami je oblasť frekvencií pri 500 cm-1 v ktorej sme 

našli vibračné módy C-Au stretch a bending čo je však na hranici spoľahlivosti prístroja a tak 

vyzývame  experimentátorov   aby   experiment   zopakovali   a čas,   ktorý   vzorka   strávila 

v prítomnosti atmosféry. 
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Abstract 

 
Application of Mössbauer spectrometry in the study of biological materials 
This contribution is focused on the analysis of iron properties in samples of biological tissues from the 

point of view of demonstration of their magnetic properties and structural positions. 57Fe Mössbauer 
spectrometry in transmission mode was applied as a principal investigation tool. Absorption spectra were 
recorded directly from lyophilized tissues of human brain. Mössbauer measurements were performed at room 
temperature (~300 K) and at the temperature of 4.2 K using liquid helium bath cryostat. Each spectrum obtained 
at room temperature exhibit doublet-like features, which indicated presence of very small non-magnetically 
ordered or superparamagnetic particles. Low-temperature Mössbauer spectra are superpositions of sextets and 
one doublet. Spectral parameters of the sextet-like components are similar to those for hematite, ferrihydrite or 
possibly magnetite. 

 
 
Keywords: Mössbauer spectrometry; iron; human brain 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Mössbauerova spektrometria je experimentálnou metódou, ktorá sa používa pri 

skúmaní vlastností a zloženia rôznych tuhých látok a materiálov [1, 2]. Táto technika je 

založená na Mössbauerovom efekte, ktorý je fenoménom v rezonančnej fluorescencii [3]. Ide 

o jav založený na princípe bezodrazovej absorpcie alebo emisie jadrového γ-žiarenia, ktorý 

bol prvý raz pozorovaný na jadrách 191Ir [1, 2, 4, 5]. V priebehu niekoľkých rokov sa 

analytické možnosti Mössbauerovej spektrometrie uplatnili v širokej škále aplikácií, pretože 

táto experimentálna metóda poskytuje informácie o štruktúre, valenčnom stave a 

magnetických vlastnostiach študovaných látok [1]. 
 

Vhodnou oblasťou pre aplikovanie Mössbauerovej spektrometrie je štúdium 

biologických tkanív. Od objavenia tejto metódy bolo publikovaných množstvo prác 

zameraných práve na biologické tkanivá. Prvá štúdia, v ktorej bola použitá Mössbauerova 

spektrometria, bola zaznamenaná v roku 1965. U. Gonser [6] študoval vzorky molekúl 

hemoglobínu, O2-hemoglobínu, CO2-hemoglobínu, CO-hemoglobínu (pochádzajúci z 

červených krviniek) a molekuly hemínu a hematínu v kryštalickom stave. Parametre získané 

z Mössbauerových  spektier  merané  pri  nízkych  teplotách  (5 K)  ukazujú,  že  hodnoty 
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kvadrupólového  štiepenia  pre  hemoglobín  sa  pohybujú  okolo  (2,25 ±  0,05)  mm.s-1   a pre 

hemín a hematín okolo (0,78 ± 0,03) mm.s-1. 

V ďalších rokoch sa použitie Mössbauerovej spektrometrie rozšírilo. Študovali sa 

baktérie, ochorenia  krvi  ako  talasémia  a malária  [7],  vzorky  pečene,  sleziny,  pankreasu 

a ďalších tkanív. Najčastejšie bola použitá Mössbauerova spektrometria na jadrách 57Fe, no 

v niektorých  prípadoch  boli  aplikované  izotopy  iných  prvkov  ako  127I,  129I,  67Zn,  133Cs 
 

(substituovaný na Na+ alebo K+) a 151Eu (substituovaný na CaII) [3]. 

Významné práce publikovali Timothy G. St. Pierre a kol. [8, 9, 10], ktorí zamerali 

svoje vedecké ciele na štúdium štruktúry železa v biologických tkanivách. Pomocou 

Mössbauerovej spektrometrie analyzovali feritín a hemosiderín vo vzorkách pankreasu od 

pacientov postihnutých β-talasémiou/hemoglobínu E. Mössbauerova spektrometria potvrdila 

prítomnosť železa v oxidačnom stave FeIII. Parametre získané zo spektier izolovaného feritínu 

ukázali, že železo sa v ňom nachádza vo forme minerálu, konkrétne ferihydritu 

(5Fe2O3∙9H2O). Nízkoteplotné merania feritínu odhalili prítomnosť superparamagnetických 

FeIII komponentov. Podľa výsledných hodnôt spektier hemosiderínu identifikovali v jeho jadre 

tri rôzne štruktúry železa – železo v nekryštalickej forme, železo vo forme ferihydritu a železo 

nachádzajúce sa v porušenej štruktúre goethitu [8]. V ďalšej štúdii sa zamerali na depozity 

oxidov železa vo vzorkách sleziny pacientov, taktiež s β-talasémiou/hemoglobínu E. V tejto 

práci porovnávali vzorky thajských a austrálskych pacientov, ktorí podstúpili alebo 

nepodstúpili výmenu krvi a chelátovú terapiu. Hyperjemné parametre Mössbauerových 

spektier poukázali na vysoko spinový stav FeIII paramagnetických alebo 

superparamagnetických komponentov [9, 10]. 
 

V posledných rokoch je táto metóda aplikovaná na štúdium železa v niektorých 

oblastiach mozgu v súvislosti s neurodegeneračnými chorobami ako je Parkinsonova, 

Alzheimerova alebo Huntingtonova choroba čomu je venovaný aj tento príspevok. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vzorky ľudského mozgu pochádzali z oblasti Globus Pallidus (Obr. 1), ktorá je časťou 

bazálnych ganglií. Tkanivá boli odoberané post mortem na Ústave patologickej anatómie LF 

UK v Bratislave. Celý odber vzoriek prebehol v súlade s Helsinskou deklaráciou, pričom 

špeciálna pozornosť bola venovaná manipulácii so vzorkami, aby nedošlo ku kontaktu so 

železnými, resp.  oceľovými  predmetmi.  Po  odbere  boli  vzorky fixované  niekoľko  hodín 

v 10 %-nom formaldehyde a následne lyofilizované. Vzorky boli merané v práškovej forme 
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alebo vo forme tabletiek (vzorka zaliata voskom). 
 

Po úprave boli vzorky podrobené meraniam pomocou Mössbauerovej spektrometrie 

s využitím izotopu 57Fe. Všetky experimenty boli vykonané v transmisnej geometrii pri 
izbovej teplote a pri teplote kvapalného hélia. Na meranie bol použitý konvenčný 

spektrometer s konštantným zrýchlením a zdrojom γ-žiarenia 57Co zabudovanom v ródiovej 
matrici. Získané spektrálne parametre boli vyhodnocované pomocou programu CONFIT [12]. 

 

 
 
 

Obr. 1 Schematické zobrazenie sagitálnej časti ľudského mozgu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Analyzovaných bolo 14 vzoriek mozgu pochádzajúcich z donorov vo veku od 19 do 

85 rokov. Typické Mössbauerove spektrá sú zobrazené na obrázku 2. 

Spektrá  merané  pri  izbovej   teplote   boli   merané   v úzkom   rozmedzí   rýchlosti 

(± 4 mm/s) pre lepšie zobrazenie spektrálnych čiar. Na vyhodnotenie získaných spektier sme 

využili model dvoch dubletov, pričom nebola zaznamenaná prítomnosť sextetov. 

Mössbauerove parametre (Tab. 1) jednotlivých dubletov sú charakteristické pre nemagnetické 

častice, ktoré pri izbovej teplote môžu vykazovať paramagnetické alebo superparamagnetické 

vlastnosti. Tieto hodnoty môžeme priradiť hematitu (D1) a ferihydritu (D2). 

Pri nízkoteplotných meraniach bola pozorovaná zmena v magnetickom usporiadaní 

skúmaných vzoriek, pričom došlo k odhaleniu nových komponentov. Tieto spektrá sú 

superpozíciou niekoľkých sextetov (najčastejšie troch) a jedného dubletu. Rozdiely v škálach 

y-osí spektier odrážajú rozdiely v koncentrácií železa v meraných vzorkách, čo platí aj pre 

spektrá merané pri izbovej teplote. Všetky spektrá obsahujú centrálny dublet, ktorý ukazuje, 

že nie u všetkých komponentov došlo k usporiadaniu magnetických momentov, z čoho 

vyplýva, že blokovacia teplota týchto komponentov je nižšia, ako je teplota kvapalného hélia, 

teda 4,2 K. 
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Obr. 2 Mössbauerove spektrá ľudského mozgu a ich jednotlivé komponenty merané pri izbovej teplote 
(a) a pri teplote 4,2 K (b). 

 
 

Tab. 1 Parametre jednotlivých komponentov získané z Mössbauerovskych spektier. 
 

 
Teplota 

 
Komponent 

 
A (%) 

 
IS (mm/s) 

 
QS (mm/s) 

 
Г (mm/s) 

 
Bhf (T) 

D1 
79 0,35 0,57 0,57 - 

(ferihydrit) 
300 K 

D2 (hematit) 21 0,38 0,66 0,34 - 

S1 
17 0,45 0,00 0,41 51,67 

(ferihydrit) 
 

 
S2 (hematit) 60 0,45 0,00 0,64 48,89 

 4,2 K 
S3 (magnetit/ 

10 0,47 0,00 0,45 45,78 
maghemit) 

 
D1 (FeIII) 13 0,34 0,66 0,45 - 

A – plocha, IS – izomérny posun; QS – kvadrupólové štiepenie/ posun; Γ – šírka čiary; Bhf   – hyperjemné 
magnetické pole 

 
Záver   

Mössbauerova spektrometria je vhodnou metódou na identifikáciu železa 
 

v biologických tkanivách. Oproti iným fyzikálnym metódam je táto metóda nedeštruktívna, 

pretože si nevyžaduje chemickú úpravu vzoriek, čím sa predchádza zmene v štruktúre železa 

v biologických tkanivách. V našej práci sme použili 57Fe Mössbauerovu spektrometriu pre 

štúdium vlastností železa vo vzorkách pochádzajúcich z ľudského mozgu. Pomocou tejto 

metódy sme potvrdili prítomnosť nemagnetických častíc pri izbovej teplote. Pri 

nízkoteplotných meraniach došlo k odhaleniu nových magnetických komponentov, no určitá 
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časť stále vykazovala nemagnetické vlastnosti. Na základe hodnôt spektrálnych parametrov 
 

môžeme konštatovať prítomnosť rôznych oxidov železa vo vzorkách ľudského mozgu. 
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Abstract 

 
Deracemization of binaphthyl moiety in Suzuki reaction 
Suzuki cross-coupling reaction is the most widely applied transition metal catalyzed carbon-carbon bond 

forming reaction between sp2 hybridized carbon atoms. This study was focused on optimization of reaction 
conditions (base, solvent, anisylboronic acid derivative) in the palladium-catalyzed Suzuki diarylation of racemic 
2,2-diiodo-1,1-binaphthyl in stereoselective manner by using (S)-BINAP as chiral ligand as a component of Pd 
catalyst. Depending on the reaction conditions, the diarylated product was obtained in up to 71 % ee. 

 
 
Keywords: deracemization; Suzuki coupling; binaphthyl; axial chirality; biaryl compounds; 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Cross-couplingové reakcie predstavujú široko využívanú metódu pre tvorbu C–C 

väzieb medzi sp2 alebo sp hybridizovanými atómami uhlíka. V dnešnej dobe sa využívajú pri 

príprave mnohých biologicky účinných látok [1, 2], najmä vďaka nízkej toxicite borónových 

zlúčenín a ich tolerancii k funkčným skupinám [3]. Navyše, Suzukiho coupling poskytuje 

uspokojivé výťažky a produkty s predvídateľnou regioselektivitou. Pre tento typ reakcie nie sú 

priamo použiteľné štandardné postupy a pre každý nový substrát je spravidla potrebná časovo 

náročná optimalizácia reakčných podmienok (katalyzátor vrátane ligandu, borónová 

zlúčenina, báza a rozpúšťadlo), čomu sa venujeme v experimentálnej časti. 
 

Publikované sú viaceré práce prípravy axiálne chirálnych zlúčenín, ktoré pre tvorbu 

chirálneho prepojenia aryl-aryl využívajú atroposelektívny (enantioselektívny alebo 

diastreoselektívny) Suzukiho coupling [4]. V našom laboratóriu bol rozpracovaný jediný 

príklad Suzukiho couplingu prebiehajúceho s deracemizáciou binaftalénovej štruktúrnej 

jednotky [5], keď diarylovaný binaftyl 2a vzniká z racemického (RS)-2,2’-dijód-1,1’-binaftylu 

(1) za použitia para-tolylborónovej kyseliny, Pd(OAc)2, CsF a (S)-BINAP v 52% výťažku 
 

a 83% ee. 
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Obr. 1. Suzukiho reakcia binaftylového dijodidu 1 
 

Našim cieľom je nájsť využitie tejto reakcie pre širšiu paletu substrátov, osobitne 

arylborónových kyselín. Cieľom tejto práce bolo preto optimalizovať reakčné podmienky pre 

deracemizačnú Suzukiho reakciu (Obr. 1) medzi dijodidom 1 a anizylborónovými 

zlúčeninami (Obr. 2) s dôrazom získať efektívny a stereoselektívny priebeh reakcie vzniku 

diarylovaného produktu 2b modifikáciou reakčných podmienok, a to testovaním báz 

(organických a anorganických), rozpúšťadiel a teploty s cieľom nájsť najvhodnejšiu pre 

aktiváciu anizylborónovej kyseliny a jej derivátov (Obr. 2) z pohľadu výťažnosti a 

stereoselektivity. 
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Obr. 2. para-Anizylborónová kyselina a jej deriváty 

 
 
Materiál a metódy 

 

Priebeh reakcií bol sledovaný pomocou TLC (Merck, vizualizácia UV lampou 254 

nm), na chromatografiu bol použitý Silica gel 60. 1HNMR spektrá boli namerané na VARIAN 

VNMRS s pracovnou frekvenciou 300 MHz pre 1H NMR. Teplota topenia produktu sa 
stanovila na pristroji Büchi Melting point M-565. 

Experimenty boli uskutočnené za použitia Schlenkových techník. Zmes reaktantov 

(RS)-2,2’-dijód-1,1’-binaftylu (1; 51 mg, 0,1 mmol), p-anizylborónová kyselina alebo jej 

deriváty (0,4 mmol), báza (0,8 mmol), (S)-BINAP (20 mol%), zdroj Pd (5 mol%), (tab. 1), 

a v troch cykloch vákuum-argón sa naplnila argónom. Pridalo sa odplynené rozpúšťadlo (2 

ml) s prídavkom H2O (2-3 kvapky) a reakčná zmes sa zohrievala na reflux na 24 h. Po 

skončení reakcie sa reakčná zmes prefiltrovala cez silikagél (elúcia s CHCl3). Rozpúšťadlo sa 

oddestilovalo  za  zníženého  tlaku  a zmes  následne  rozdelila  chromatografiou  na  stĺpci 
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silikagélu v zmesi hexány/etyl-acetát (50:1 – 15:1). Získali sa frakcie, z ktorých sa na záver 
 

oddestilovalo rozpúšťadlo za zníženého tlaku. 
 

Enantiomérna čistota sa stanovila na HPLC. Produkt sa rozpustil v zmesi hexán/DME 

v pomere 1:1.  Použila  sa  kolóna  Chiralcel  Diacel  OD-H,  eluent  bol  zmes  hexán/DME 

v pomere 99:1, prietok sa nastavil na 0,75ml/min. UV detektor λ= 280 nm. k: 3,09 (R)-2b; 

3,40 (S)-2b. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Ako prvé sa vyskúšala séria reakcií s para-anizylborónovou kyselinou A (tab. 1), kedy 

sa na aktiváciu borónovej kyseliny A použili rôzne bázy pri katalýze Pd(dba)2 a Pd(OAc)2 ako 

zdroja paládia v kombinácii s (S)-BINAP-om v zmesi PhMe – H2O. Najvyššie výťažky 

produktu 2b sa dosiahli s použitím K3PO4 a Cs2CO3, avšak za nízkeho ee. Najlepší 

výsledok, čo sa týkal ee s para-anizylborónovou kyselinou sa dosiahol s Na3PO3S . H2O 

(33% ee), avšak pri výťažku 23%. Pri niektorých reakciách sme pozorovali aj vznik 

monoarylovaného hydrodehalogenovaného produktu 3b. 

V druhej serií reakcii sme vzali najlepšie výsledky z prvých pokusov a niektoré bázy 

doporučené literatúrou [6]. Reakcie sa uskutočnili s para-anizyltrifluoroboronátom B. 

Najvyššie výťažky s derivátom borónovej kyseliny B sme dosiahli s Cs2CO3 (53%), Ba(OH)2 

.8H2O (77%) a t-BuOK (62%). Najlepšie výsledky z hladiska ee sme dosiahli s K3PO4 (55%), 
 

avšak za nízkeho výťažku len 4%. Vyššie spomínané bázy viedli k produktu 2b v 41% ee pre 

Cs2CO3, 41% pre Ba(OH)2 .8H2O a 29% pre t-BuOK (Tab. 1). 

Poslednú sériu pokusov sme uskutočnili s  pinakolovým esterom C. Najvyšší výťažok 
 

(40 %) a zároveň aj ee (71%) sme dosiahli s Ba(OH)2  .8H2O, čo z hladiska enantioselektivity 

predstavuje zatial najvyššiu hodnotu ee (Tab. 1). 
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Tab. 1. Predbežné výsledky Suzukiho anizylácie dijodidu 1. (podmienky podľa všeobecného postupu v časti 
Materiál a metódy) 

 
 

Pokus č. Borónová 
zlúčenina 

 
Zdroj Pd 

 
Báza 

 
Rozp.* 

 
T [°C] 

Výťažok [%]  
ee 2b [%] 

2b 3b 

1 A Pd(dba)2 K3 PO4 PhMe 55 70 - 13 
2 A Pd(dba)2 K3 PO4 PhMe 113 75 - 5 
3 A Pd(OAc)2 K3 PO4 PhMe 113 75 - 5 
4 A Pd(dba)2 Cs2 CO3 PhMe 113 81 - 7 
5 A Pd(dba)2 K2 CO3 PhMe 113 32 27 5 
6 A Pd(dba)2 t-BuOK PhMe 113 23 27 15 
7 A Pd(dba)2 KOH PhMe 113 27 66 13 
8 A Pd(dba)2 CsF PhMe 113 10 stopy 11 
9 A Pd(dba)2 Na3 PO3 S .H2 O PhMe 113 23 - 33 

10 A Pd(dba)2 i-Pr2 NEt PhMe 113 15 - 7 
11 A Pd(dba)2 Ba(OH)2 . 8H2 O PhMe 113 - - - 
12 A Pd(dba)2 NaHCO3 PhMe 113 12 30 12 
13 A Pd(OAc)2 i-Pr2 NH PhMe 113 4 - 5 
14 A Pd(dba)2 DMAP PhMe 113 10 - 19 
15 A Pd(OAc)2 K3 PO4 THF 55 32 25 25 
16 B Pd(OAc)2 Cs2 CO3 PhMe 113 53 - 41 
17 B Pd(OAc)2 K3 PO4 PhMe 113 4 - 55 
18 B Pd(OAc)2 i-Pr2 NH PhMe 113 2 - 27 
19 B Pd(OAc)2 Ba(OH)2 . 8H2 O PhMe 113 77 27 41 
20 B Pd(OAc)2 t-BuOK PhMe 113 62 19 29 
21 C Pd(OAc)2 t-BuOK PhMe 113 10 - 53 
22 C Pd(OAc)2 NaOH PhMe 113 19 - 33 
23 C Pd(OAc)2 KOH PhMe 113 19 - 25 
24 C Pd(OAc)2 Ba(OH)2 . 8H2 O PhMe 113 40 - 71 

* vždy s prídavkom 2-3 kvapiek vody 
 
 

Záver   
Z uskutočnených pokusov o dianizyláciu racemického dijodidu sa nám potvrdilo, že 

 

Suzukiho reakcia je bázovo špecifická, nakoľko v prípade pokusov s Ba(OH)2 .8H2O sme 

v prípade derivátu A nepozorovali vznik produktu 2b, avšak s derivátmi B a C sme izolovali 

produkt 2b vo vysokom výťažku v prípade derivátu B a v uspokojivom výťažku v prípade 

derivátu C. Cielený diarylovaný produkt 2b sa nám podarilo pripraviť s najvyšším výťažkom 

81% s borónovou kyselinou A, avšak len pri 7% ee. Z využitím derivátu B sa nám podarilo 

zvýšiť enantiomérnu čistotu na 55 % ee pri 4% výťažku a v prípade derivátu C až na 71 % ee 

pri 40 % výťažku. 
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Abstract 

 
An analysis of cigarette ash by gas chromatography with tandem mass spectrometry 
The work was specialized in the analysis of polar, non-volatile substances in cigarette ashes. It deals 

with suitable ash derivatization by newly developed proccess of silanisation without extraction and also can be 
injected directly into the gas chromatograph. The main aim of this work is to distinguish different types of 
cigarette ash by newly developed method. 

 
Keywords: cigarette ash, gas chromatography, tandem mass spectrometry 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Popol je vedľajším produktom mnohých odvetví priemyslu, kde vzniká ako odpad. 

Súčasťou cigaretového popola je zmes organických a anorganických látok, ktorý vzniká 

horením príslušného tabakového výrobku. Anorganická časť predstavuje prvky ako kremík, 

fosfor, draslík, vápnik, síra, skupinu ťažkých kovov a mnoho ďalších. Medzi organické 

polutanty sa radia polychlórované dibenzofurány, polychlórované dibenzo-p-dioxíny, 

polychlórované bifenyly a polychlórované naftalény [1-2]. 

Popol je sypký materiál ktorého zloženie závisí od teploty horenia, ktorá sa dosiahne 

pri spaľovaní a od zloženia atmosféry. Obsah popola v sušine tabakových listov predstavuje 

3,5 – 4 %. Cigarety ako zdroj analyzovaného popola sa skladajú z cigaretového papierika 

a cigaretového tabaku. Základ cigaretového papierika tvorí celulózový papier s prídavkom 

ďalších chemikálií (uhličitan vápenatý, uhličitan horečnatý, oxid titaničitý,  dusičnan 

draselný), ktoré ovplyvňujú jeho poréznosť, horenie a aj farbu popola. V súčasnosti sa na 

výrobu cigariet používa niekoľko druhov tabaku (napr. Mariland, Burley, Virgin a orientálne 

tabaky). Špecifická chuť cigariet sa dosahuje miešaním viacerých druhov tabaku a pridaním 

rôznych aditívnych látok. [3]. 

Cigaretový popol vzniká dvoma spôsobmi; buď pri tlení cigarety alebo pri aktívnom 
 

fajčení. Tlenie je definované ako pasívne fajčenie, kde teplota pyrolitického jadra cigarety 
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dosahuje teplotu 800°C. Vzniknuté spaliny kondenzujú v chladnejších miestach tabakového 

stĺpca a popola. Pri aktívnom fajčení sa dosahujú na povrchu cigarety teploty okolo 1 000°C. 

Horenie prebieha na medzi tabakovým stĺpcom a už vzniknutým popolom po celom obvode. 

Vzniknuté spaliny sú unášané hlavným prúdom vzduchu cez tabakový stĺpec, kde prebieha 

filtrácia a kondenzácia [4-5]. 

Pôvod a originalita cigaretových výrobkov sa v súčasnosti overuje na základe obsahu 

definovaných stopových prvkov v cigaretovom popole stanovených metódou atómovej 

emisnej spektrometrie v spojení s indukčne viazanou plazmou (ICP-AES). Koncentrácia 

stopových prvkov (Zn, B, Mn, Fe, Mg, Cu, Ti, Al, Sr, Ca, Ba, Na, Li, K) v tabakovej rastline 

(Nicotiana tabacum) je závislá od genotypu, typu pôdy, pH pôdy, pesticídov, atď. [6]. 

Základnou myšlienkou  tejto  práce  bol  predpoklad,  že  pri  horení  cigarety  vznikli 

v nízkej koncentrácii aj ďalšie organické látky polárneho charakteru, ktoré popol obsahoval 

a ktorých kvalitatívne a kvantitatívne zloženie záviselo od pôvodu tabakových výrobkov. 

Sledovaním zmien obsahu organických látok v popole metódou GC-MS/MS sme získali 

vysoko špecifické profily, ktoré slúžili pri identifikácii a autentifikácii výrobkov ako odtlačok 

prsta, pričom samotná identifikácia meraných zložiek nebola potrebná. 

Chromatografický profil sa používa pri autentifikácii a overovaní pôvodu produktov 

v mnohých prípadoch. Produkty predstavujú komplexné zmesi zložiek, z ktorých sa sledujú 

len vybrané chemické substancie. Hodnotí sa ich kvantitatívny podiel v matrici, prípadne ich 

pomerné zastúpenie. Zistené zmeny v ich obsahoch majú širokú informatívnu hodnotu napr. 

o zložení, geografickom pôvode atď. sledovanie chromatografických profilov pre 

fingerprinting bolo použité pri sledovaní kvality prípravkov používaných v tradičnej čínskej 

medicíne (TCM). Výhodou použitia fingerprintov spočíva v tom, že nie je nutné poznať 

chemickú štruktúru látok na základe ktorých hodnotíme vzorku.[7] 

Systém kontroly kvality pomocou metódy odtlačkov prstov získava v poslednej dobe 

viac a viac pozornosti po tom, čo bola široko požitá pri kontrole kvality extraktov rastlín [8]. 

Cieľom práce je vyvinúť novú analytickú metódu umožňujúcu identifikovať zdroj 

cigaretového popola na základe analýzy polárnych organických látok v popole. Táto metóda 

zahŕňa analýzu metódou GC-MS/MS, dvojkrokovú silanizáciu bez extrakcie vzorky 

rozpúšťadlom a výber vhodných analytov charakteristických pre identifikáciu jednotlivých 

zdrojov popola na základe porovnávania chromatografických fingerprintov [9]. 
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Materiály a metódy 
 

Chemikálie a derivatizácia 
 

K 50 mg cigaretového popola (Marlboro Touch (Phillip Morris), West (Phillip 

Morris), Davodoff Gold (Imperial Tobacco)) sme pridali 300 μl 1,1,1,3,3,3- 

hexametyldisilazánu (HMDS, Merck, Darmstadt, GER), 300 μl acetonitrilu (ACN, Merck, 

Darmstadt, GER) a 2 μl kyseliny trifluóroctovej (TFA, Fluorochem, Derbyshire, GBR). Zmes 

sa zahrievala (50°C) a miešala 30 minút (Termal Shaker T-100C, Biosan). Po 30 minútach 

sme pridali 300 μl BSTFA. Zmes sa opäť zahrievala (80°C) a nepretržite miešala po dobu 30 

minút. Z scentrifugovanej zmesi (Labofuge 200, Heraeus) sme odobrali supernatant, ktorý sa 

priamo dávkoval do GC-MS/MS. 
 
 

Inštrumentálne vybavenie 
 

Zmes sa seperovala na plynovom chromatograme Trace GC Ultra s TSQ Quantum 

XLS hmotnostným detektorom (Thermo Fisher, Austin, TX, USA) na kolóne DB-5 MS, 30 m 

x 0,25 mm x 0,25 μm (Agilent Technologies, CA, USA) s konštantným prietokom 1.1 

ml.min-1, nosného plynu - hélia. Injektovaný objem do systému bol 1 μl v splitless móde (1 

min). Teplota  injektora  bola  280  °C.  Začiatočná  teplota  separácie  bola  60°C  (1  min) 

s teplotným gradientom 15 °C/min na konečnú teplotu 310 °C. Teplota iónového zdroja bola 

230°C a energia elektrónovej ionizácie 70 eV. Solvent delay bol 6.7 min. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Cigaretový popol bude obsahovať hlavne polárne látky z ktorých časť bude skelet 

zvyšku ako produktov nedokonalého spaľovania celulózy. Derivatizácia polárnych zlúčenín 

na prchavejšie a termostabilnejšie patria medzi bežné praktiky v GC. Avšak bežný postup 

derivatizácie s BSTFA a 1 chlórtrimetylsilánom nemožno použiť na derivatizáciu sacharidov, 

pretože vzniknuté agresívne prostredie rozkladá sacharidové časti molekuly. Problém bol 

vyriešený vyvinutím dvojstupňovej silanizácie, ktorou sa derivatizujú aj sacharidy bez 

poškodenia molekuly. Prvý krok zahŕňa čiastočnú silanizáciu a súčasnú stabilizáciu molekuly 

s HMDS. V druhom kroku dochádza k úplnému do-silanizovaniu molekuly s BSTFA. Novo 

vyvinutá metóda umožňuje priamu silanizáciu látok v popole. 

Derivatizácia prebiehala  aj  na  anorganických  látkach,  napríklad  na  uhličitanoch 

a oxide vápenaton. Vzniknutý hexametyldisilazán zlepšil rozpustnosť silanizavaných látok 

v reakčnom médiu. 
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Všetky silanizované zlúčeniny boli separované na kolóne ktorá sa vyznačuje vysokou 

účinnosťou a tepelnou stabilitou. Vybraný typ kolóny prispieva k zníženiu retenčných časov 

látok a teda k nižšej teplote separácie. Skúšané parametre chromatografickej analýzy, na úplné 

odseparovanie analytov, boli: teplota injektora a detektora, teplotný gradient, prietok nosného 

plynu. 

Oddelené zlúčeniny sa kvantifikovali pomocou detektora MS-MS v SCAN a SRM 

móde. Pre každú významnú látku boli vybrané charakteristické prechodové ióny. Retenčné 

charakteristiky zostali rozhodujúcim kritériom pre určenie charakteristických látok v 

cigaretovom popole. Vybrané SRM prechody poskytujú vysokú selektivitu a dostatočnú 

citlivosť pre kvantitatívne čítanie oblastí. Odstup signálu od šumu pre všetky látky v tabuľke 

bol vyšší ako 10. Pík č. 10 bol identifikovaný ako levoglukosan, ktorý je charakteristický pri 

spaľovaní rastlinných materiálov. Obsah Levoglukosanu v popole je pomerne vysoký, preto 

bol použitý ako vnútorný štandard. 
 
 

Tab. 1. Sumarizácia nameraných zmien v zložení popolov (%) z cigariet Marlboro, West a Davidoff. 
retenčný čas (tR ), retenčný index (I), vybrané ióny (m/z) pre MS/MS detekciu v SRM móde (SRM m/z). 

 
 

č. 
 

tR 

 
I 

 
Prechod 

Percentuálny pomer (%) 
Marlboro West Davidoff 

1 7,5 1177 207→73 100 57 0 
2 8 1228 207→191 0 0 100 
3 8,02 1230 133→73 8 8 100 
4 8,27 1256 207→191 0 100 0 
5 8,27 1256 207→73 100 31 0 
6 8,6 1291 133→73 100 53 0 
7 9,3 1368 162→84 69 100 14 
8 11,26 1603 217→73 100 26 0 
9 11,86 1682 217→73 0 100 0 

10* 11,93 1691 204→73 100 100 100 
11 12,49 1768 217→73 0 100 0 
12 12,59 1782 204→73 0 100 0 
13 12,68 1794 217→73 0 100 0 
14 13,33 1888 204→73 0 100 0 
15 14,98 2074 327→75 100 5 0 
16 18,14 2558 129→73 86 11 100 
17 18,34 2576 339→95 60 0 100 

*Identifikovaný Levoglukosan – vnútorný štandard 
 
 

Z tabuľky  č.1  je  zrejmé  že  porovnaním  obsahu  zlúčenín  pre  každý  typ  popola 
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(Marlboro, West a Davidoff) je možné určiť látky, ktoré sú charakteristické pre rôzne zdroje 

popola.  SRM   prechody   217-73   a 204-73   naznačujú   prítomnosť   sacharidovej   kostry 

v niekoľkých analyzovaných látkach. 
 
 

Záver   
Nami novo vyvinutá metóda na priamu silanizáciu neprchavých látok v cigaretovom 

 

popole je dvojkroková silanizácia s HMDS a BSTFA. Na základe GC-MS analýz sme 

potvrili, že zloženie popola je závislé od typu spaľovaného materiálu. Pomocou novo 

vyvinutej metódy sme dokázali sledovať zmeny v popole z troch rôznych druhov cigariet a 

identifikovať popol. Prínosom tejto práce je zjednodušenie prípravy vzorky popola. Táto 

metóda priamej silanizácie nevyužíva rozpúšťadlá, čím sa skráti čas prípravy vzorky a 

jednoduchosť úpravy vzorky. Využitie tejto novej metódy je vo forenzných vedách pri 

určovaní pôvodu popola. 
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Abstract 

 
Degradation of phosphatidylglycerol in the yeast Saccharomyces cerevisiae 
Phosphatidylglycerol (PG) and cardiolipin (CL) are specific components of mitochondrial (MT) 

membranes representing a higly specialized suborganelle compartments. In the yeast S. cerevisiae, PG is a minor 
phospholipid under standard conditions; it can be utilized by CL synthase or degraded by specific phospholipase 
C, Pgc1. Synthesis and utilization of PG take place in the inner MT membrane. However, as we showed by 
fluorescence microscopy, its degradation enzyme localizes mainly to lipid droplets (LD) and partially to 
endoplasmic reticulum (ER). This protein keeps low level of PG in membranes of MT, ER and LD. To define an 
organelle which hosts its phospholipase activity, we measured it by hydrolysis of fluorescent substrate NBD-PG 
in isolated ER, LD, MT or their mixtures (ER-LD, MT-LD). Our results showed that Pgc1 was not active in 
separated fractions, but phospholipase activity was detected in MT-LD and ER-LD mixtures, in which 
connections between LD and MT or LD and ER could be recovered. 

 
Keywords: phosphatidylglycerol; Pgc1; lipid droplets; mitochondria; endoplasmic reticulum 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Fosfatidylglycerol (PG) bol po prvýkrát identifikovaný v roku 1958 v jednobunkovom 

fotosyntetizujúcom organizme Scenedesmus [1]. Dnes je známe, že je významnou zložkou 

biomembrán mnohých prokaryotických i eukaryotických buniek [2, 3]. Kvasinky S. cerevisiae 

však za štandardných podmienok akumulujú vo svojich membránach veľmi malé, častokrát až 

nedetegovateľné množstvo PG. K takémuto stavu čiastočne prispieva kardiolipín syntáza 

Crd1, ktorá utilizuje PG v procese biosyntézy dôležitého mitochondriálneho fosfolipidu 

kardiolipínu (CL) [4, 5]. Okrem toho PG predstavuje substrát aj pre ďalší enzým – fosfolipázu 

Pgc1, ktorá ho špecificky degraduje na diacylglycerol (DAG) a glycerol-3-fosfát [6]. 

K odhaleniu funkcie proteínu Pgc1 viedlo porovnanie fosfolipidového zloženia medzi 

štandardným kmeňom a delečným kmeňom pgc1Δ [6], ktoré ukázalo, že v neprítomnosti 

proteínu Pgc1 kvasinky S. cerevisiae výrazne akumulujú PG. Akumulácia tohto fosfolipidu 

má vplyv na ich mitochondrie – v jej dôsledku dochádza napríklad k zvýšenej fragmentácii 

mitochondriálnej siete, zvyšuje sa úroveň respirácie aj aktivity cytochróm c oxidázy [7]. 

Proteín Pgc1 by teda mohol v homeostáze kvasiniek S. cerevisiae zohrávať významnú úlohu, 

keďže svojou aktivitou prispieva k správnemu zloženiu biomembrán – štruktúr, na ktoré sú 

viazané mnohé bunkové biologické procesy. 
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Cieľom našej práce bolo objasniť, v ktorých bunkových membránach proteín Pgc1 

udržiava nízku hladinu PG vďaka jeho fosfolipázovej aktivite a odhaliť vnútrobunkovú 

lokalitu, kde k príslušnej degradácii PG dochádza. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité kmene kvasiniek S. cerevisiae 

BY4742 – štandardný kmeň; 

pgc1∆ – kmeň BY4742 s deléciou génu PGC1; 
 

QM – kmeň, ktorý v dôsledku delécií génov DGA1, LRO1, ARE1 a ARE2 nemá LD; 
 
 
 
Frakcionizácia kvasiniek S. cerevisiea 

 

Mitochondrie, ER a LD boli izolované z bunkovej kultúry získanej 24-hodinovou 

kultiváciou v minimálnom syntetickom  médiu  pri  teplote  30  °C  za  stáleho  miešania. 

V roztoku 1,2 M sorbitolu bola z kvasiniek odstránená ich bunková stena enzymatickým 

natrávením zymolyázou. Z pripravených protoplastov bol následne s využitím Potterovho 

homogenizátora získaný jemný bunkový homogenát udržiavaný v roztoku 0,6 M manitolu. Z 

homogenátu boli diferenciálnou centrifugáciou izolované jednotlivé organelové frakcie. 

Od prípravy protoplastov je nutná práca na ľade. 
 
 
 
In vitro analýza degradačnej aktivity proteínu Pgc1 

 

Reakcie na stanovenie in vitro aktivity proteínu Pgc1 obsahovali 0,8 µg fluorescenčne 

značeného NBD-PG, izolované mitochondrie alebo ER alebo LD, resp. LD zmiešané s ER či 

mitochondriami a prebiehali pri teplote 30 °C počas 40-tich alebo 30-tich minút. Po 

prebehnutí reakcie boli zo vzoriek extrahované fosfolipidy, ktoré boli separované 

tenkovrstvovou kvapalinovou chromatografiou. Po separácii boli prístrojom CAMAG 

detegované a kvantifikované fluorescenčne značené NBD-PG a NBD-DAG. Degradačná 

aktivita proteínu Pgc1 bola stanovená na základe množstva fluorescenčne značeného substrátu 

NBD-PG degradovaného na produkt NBD-DAG. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Fosfolipáza Pgc1 je membránovým proteínom, ktorý je v štandardnom kmeni 

kvasiniek S. cerevisiae lokalizovaný majoritne na povrchu LD. V našej predchádzajúcej práci 

sme okrem tohto ukázali, že v kmeni QM je proteín relokalizovaný do ER. Zároveň sa nám 

podarilo zistiť, že od jeho subcelulárnej lokalizácie závisí jeho aktivita - v LD je inaktívny, 

896 



aktivitu sme však detegovali v ER a mitochondriách izolovaných z mutanta QM. 
 

Takéto pozorovania nás priviedli k hypotéze, že LD slúžia ako ,,zásobareň“ proteínu 

Pgc1, odkiaľ musí byť v prípade potreby translokovaný do ER či mitochondrií, v prostredí 

ktorých nadobúda svoju degradačnú aktivitu. S cieľom overiť túto hypotézu sme uskutočnili 

in vitro reakcie na stanovenie aktivity Pgc1, v ktorých sme spoločne inkubovali frakciu LD 

s frakciou ER či mitochondrií (LD boli izolované z kmeňa s nadexprimovaným génom PGC1; 

ER a mitochondrie boli izolované z kmeňa pgc1∆). Ako kontroly boli uskutočnené reakcie, 

ktoré obsahovali len jednu z organel. Ako znázorňuje graf 1, v zmiešaných vzorkách skutočne 

dochádzalo k degradácii NBD-PG na NBD-DAG, na rozdiel od vzoriek obsahujúcich len LD 

alebo ER alebo mitochondrie, v ktorých sme nedetegovali výraznejšiu fosfolipázovú aktivitu 

Pgc1. Na základe týchto výsledkov usudzujeme, že v procese aktivácie enzýmu Pgc1 je 

dôležitý jeho transport z LD do mitochondrií či ER. Zároveň predpokladáme, že v danom 

transporte by mohli  zohrávať  úlohu  priame  interakcie  medzi  zúčastnenými  organelami. 

V súčasnosti je našou snahou definovať, do akej miery je translokácia Pgc1 z LD závislá od 

prítomnosti špecifických proteínov. 

 
 

Obr. 1. Graf zobrazuje, koľko percent NBD-PG bolo v in vitro reakciách degradovaného na NBD-DAG. Bunkové 
organelové frakcie prítomné v jednotlivých vzorkách: 1 – LD + mitochondrie, 2 – LD + ER, 3 – mitochondrie, 4 – ER, 5 – 

ER. LD boli izolované z kmeňa s nadexprimovaným génom PGC1, mitochondrie a ER boli izolované z kmeňa pgc1∆. Kým 
vo vzorkách obsahujúcich LD aj mitochondrie, resp. LD aj ER, nastala výrazná degradácia NBD-PG, v prípade samostatne 

inkubovaných frakcií bola aktivita Pgc1 takmer nulová. 
 

Okrem toho, ako je aktivita Pgc1 regulovaná jeho subcelulárnou lokalizáciou, nás 

zaujímalo, v ktorých bunkových membránach udržiava nízku hladinu PG. V tejto súvislosti 

sme sa zamerali na membrány mitochondrií, ER a LD – organel súvisiach s lokalizáciou či 

aktivitou proteínu. Separáciou a následnou analýzou fosfolipidov extrahovaných z uvedených 

organel  kmeňa  pgc1Δ  sa  nám  podarilo  ukázať,  že  absencia  enzýmu  Pgc1  spôsobuje 

897 



akumuláciu PG vo všetkých skúmaných membránach, čo naznačuje jeho výrazný vplyv na 

fosfolipidovú homeostázu kvasiniek S. cerevisiae. V našom ďalšom výskume by sme radi 

overili akumuláciu PG aj v iných kvasinkových membránach, napr. v plazmatickej či 

vakuolárnej. Taktiež by sme sa chceli zamerať na odhalenie defektov, ktoré v príslušných 

membránach nežiadúca akumulácia PG vyvoláva. 
 
 

Záver   
V našej práci sa nám podarilo ukázať, že fosfolipáza Pgc1 špecificky degradujúca PG 

 

nadobúda aktivitu po translokácii z LD do ER, prípadne do mitochondrií. Na základe našich 

pozorovaní zároveň predpokladáme, že daný transport si vyžaduje priamu interakciu medzi 

zúčastnenými organelami. Zároveň sa nám podarilo odhaliť, že Pgc1 svojou činnosťou vplýva 

na zloženie membrán mitochondrií, retikula i LD. 

V našom ďalšom výskume by sme chceli otestovať vplyv Pgc1 na ďalšie bunkové 
 

membrány a bližšie charakterizovať proces transportu tohto proteínu medzi organelami. 
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Abstract 

Determination of selected elements in the tea samples by atomic absorption spectrometry. 
Nine elements such as Mn, Zn, Mg, Ni, Fe, Cu, Cd, Co, Pb is determined by flame atomic absorption 

spectrometry (FAAS) and Cr is determined by electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) in five 
types of popular herbal tea products: Gunpowder, Mursal tea, Sea buckthorn, Peppermint and Plantago 
Lanceolata. Tea leaves can be source of mineral components and trace elements as well as some undesirable 
substances due to exposure to the environment. However, some heavy metals as Pb, Cd and As are especially 
toxic to human at low concentrations. Tea samples were digested with 1% HNO3 and deionized water before 
their analysis. The results of the analysis are shown that the highest concentration level of the essential element 
in tea samples was Mg in the range of 702 – 6736 µg g-1. Toxic elements were not found in tea by our analytical 
method. 

 
Keywords: atomic absorption spectroscopy; metals; trace elements; tea samples 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Po vode je čaj najčastejšie konzumovaný nápoj po celom svete. Čaj obsahuje minerály 

a stopové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre ľudský organizmus. Čaj môže obsahovať nielen 

esenciálne prvky ako napríklad: Ca, Mg, Na, K, P, S, Cl, Cu, Fe, Zn, Mn, ktoré sú nevyhnutné 

pre náš organizmus, ale aj neesenciálne prvky, či kontaminanty ako napríklad: Pb, Al, Hg, As, 

Ni, Co, Cd. Preto pitie čaju môže mať pozitívny ale aj negatívny účinok na ľudský 

organizmus. Z tohto dôvodu, stanovenie esenciálnych a neesenciálnych stopových prvkov sa 

dostáva stále viac do pozornosti v oblastiach ako toxikológia, analýza potravín a zdravá 

výživa. Vzhľadom na veľký význam minerálnych látok nachádzajúcich sa v čaji, mnohé 

štúdie boli vykonané s cieľom zistiť ich hladiny v čajových lístkoch. Na stanovenie prvkov 

v čajoch sa v súčasnosti najviac používajú metódy atómovej spektrometrie, ako atómová 

absorpčná spektrometria s plameňovou atomizáciou (FAAS), atómová absorpčná 

spektrometria   s elektrotermickou    atomizáciou    (ETAAS)    a hmotnostná    spektrometria 

s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). [1, 2, 3] 

Porovnanie charakteristických vlastností FAAS s ostatnými spektrálnymi metódami je 

popísané v tabuľke 1. 
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Tab. 1. Porovnanie FAAS s ETAAS 
 
 FAAS ETAAS ICP-MS 

 

Medza detekcie Veľmi dobrá pre niektoré 
prvky 

Vynikajúca pre niektoré 
prvky 

Vynikajúca pre väčšinu 
prvkov 

 

Priepustnosť vzorky 
 

15 s / prvok 
 

4 min / prvok všetky prvky 
2 - 6 min 

Lineárny dynamický 
rozsah 103

 102
 

105 (108 s rozšíreným 
rozsahom) 

Presnosť 0,1 – 1 % 1 – 5% 1 – 3 % 

Izotopová analýza nie nie Áno 
Max. koncentrácia 

rozpustených pevných 
látok 

 
0,5 – 3,0 

 
˃30 

 
0,1 – 0,4 

Počet prvkov ˃68 ˃50 ˃75 

Použitie vzorky veľmi vysoké veľmi nízke Nízke 

Semikvantitatívna analýza nie nie áno 

Bežná prevádzka jednoduchá jednoduchá jednoduchá 

Vývoj metódy jednoduchý skúsenosť je nevyhnutná skúsenosť je nevyhnutná 

Bezobslužná prevádzka nie áno áno 

Horľavé plyny áno nie nie 

Prevádzkové náklady nízke stredné vysoké 

Hlavné náklady nízke stredné / vysoké veľmi vysoké 
 
 

Cieľom tejto práce bolo stanovenie vybraných esenciálnych a neesenciálnych prvkov 

v rôznych druhoch čajov využitím FAAS a ETAAS. 
 
 

Materiály a metódy 
 

Prístroje: Atómový absorpčný spektrometer od firmy PERKIN-ELMER (USA), 

model 1100B s plameňovou atomizáciou s tlačiarňou EX-800 PRINTER od firmy PERKIN- 

ELMER a deutériovou lampou (na korekciu pozadia). Atómový absorpčný spektrometer 

firmy Perkin-Elmer 5100 PC (Norwalk,Connecticut, USA) s elektrotermickým atomizátorom 

5100 ZL v spojení s automatickým podávačom vzoriek AS-70 a tlačiarňou LQ-860 tej istej 

firmy. Korekcia pozadia – Zeemanov jav. Ochranný plyn – argón (99,99 %). Priečne 

vyhrievané pyrolytické grafitové kyvety s vloženou platformou od firmy Perkin- Elmer 

(USA), Výbojky s dutou katódou pre prvky: Mn, Zn, Mg, Ni, Fe, Cu, Co, Cd a Pb od firmy 

PERKIN-ELMER (USA), Vodný kúpeľ KL 4 (Praha, Česká republika), Mikrofiltre: AZ 

Filters HPTFE: 0,22 µm, 0,45 µm (AZchrom – Bratislava, Slovensko), AZ Filters GF: 0,45 

µm (AZchrom – Bratislava, Slovensko) 
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Chemikálie: Kyselina dusičná 65% od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko), Peroxid 

vodíka p.a. 35% od firmy Slavus (Bratislava), Deionizovaná voda pripravená systémom 

Water  Pro  PS  (Labconco,  USA),  1%  HNO3,    Štandardný  jednoprvkový  roztok  Mn  s 

koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1  od firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), Štandardný 
 

jednoprvkový roztok Zn s koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, 

Nemecko), Štandardný jednoprvkový roztok Mg s koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od 
firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), Štandardný jednoprvkový roztok Ni s koncentráciou 

prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), Štandardný jednoprvkový 

roztok Fe s koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), 

Štandardný jednoprvkový roztok Cu s koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, 
(Darmstadt, Nemecko), Štandardný jednoprvkový roztok Cd s koncentráciou prvku 1000 ± 2 

mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), Štandardný jednoprvkový roztok Co s 

koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, Nemecko), Štandardný 

jednoprvkový roztok Pb s koncentráciou prvku 1000 ± 2 mg l-1 od firmy Merck, (Darmstadt, 
Nemecko), Zásobný roztok chrómu (Merck, Darmstadt, Nemecko) o hmotnostnej 

koncentrácii 1 g l-1, 0,2 % HNO3 (Merck, Darmstadt, Nemecko). deionizovaná voda 
pripravená systémom Water Pro PS (Labconco, USA). 

Použité vzorky: Mursalský čaj (Sideritis scardica) – (Imunostop s.r.o, Bratislava) – 

(vypestovaný v Bulharsku), Gunpowder zelený čaj (BioVitae, Nové Zámky, Slovensko), 

Rakytník rešetliakový (Hippophae rhamnoides) - (Poľnohospodárske Družstvo Tvrdošovce, 

Slovensko), Mäta pieporná (Mentha piperita) a Skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na stanovenie vybraných prvkov vo vzorkách čajoch sme použili atómovú absorpčnú 

spektrometriu    s plameňovou     atomizáciou     a     atómovú     absorpčnú     spektrometriu 

s elektrotermickou atomizáciou. FAAS pracovné podmienky pre stanovované prvky sú 

zhrnuté v tabuľke 2. 

901 



Tab. 2. Pracovné podmienky pre atómovú absorpčnú spektrometriu s plameňovou atomizáciou 
 

 
Prvok 

 
Lineárny rozsah 

(mg l-1) 

 
Vlnová dĺžka 

(nm) 

 
Šírka štrbiny 

(nm) 

 
Napätie lampy 

(mA) 

Prietok plynov (l 
min-1) 

vzduch acetylén 

Mn 0,2 – 5,0 279,5 0,2 20 8,0 2,5 

Zn 0,1 – 1,0 213,9 0,7 15 8,0 2,5 

Mg 0,1 – 1,0 285,2 0,7 10 8,0 2,5 

Ni 0,3 – 2,0 232,0 0,2 25 8,0 2,5 

Fe 1 - 4,5 248,3 0,2 8 8,0 2,5 

Cu 1 - 4,5 324,8 0,7 15 8,0 2,5 

Cd 0,3 – 2,0 228,8 0,7 4 8,0 2,5 

Co 0,5 - 3,5 240,7 0,2 30 8,0 2,5 

Pb 10,0 – 20,0 283,3 0,7 10 8,0 2,5 

V nasledujúcich tabuľkách, v tabuľke 3 a tabuľke 4 sú zhrnuté pracovné podmienky a 
 

teplotný program pre ETAAS. 
 

Tab. 3. Pracovné podmienky pre atómovú absorpčnú spektrometriu s elektrotermickou atomizáciou 
Korekcia pozadia Zeemanov jav 

 

Kyvety Pyrolytické grafitové kyvety s vloženou L´vovou 
platformou 

Ochranný plyn Argón 

Prietok argónu 250 ml min-1
 

Zdroj žiarenia Výbojka s dutou katódou 

Vlnová dĺžka (nm) 357,9 

Šírka štrbiny (nm) 0,7 

Napájací prúd (mA) 25 

Merací mód BGC-D2 

Dávkovaný objem štandardu a vzoriek 20 µl 

Modifikátor Mg(NO3 )2 

Dávkovaný objem modifikátora 10 μl 
 

Tab. 4. Teplotný program pre atómovú absorpčnú spektrometriu s elektrotermickou atomizáciou 
Krok Teplota (ºC) Čas nárastu teploty (s) Čas zotrvanie teploty (s) 

 
Sušenie 

100 1 30 

130 15 30 

Pyrolýza 1500 10 20 

Atomizácia 2300 0 5 

Čistenie 2400 1 2 

902 



Prvok cčajov (µg g-1) 

  

Skorocel 
 

Zelený čaj 
 

Rakytník 
 

Mäta  Mursalský 
čaj 

      

1% HNO3 
 

voda 
 

1% HNO3 
 

voda 1% 
HNO 

 

voda 1% 
HNO 

 

voda  1% 
HNO 

 

voda 

Mn 37 35 740 313 49 35 103 9 - - 

Zn 25 13 39 20 14 5 69 17 18 5 

Mg 5627 4576 1935 854 790 702 6736 3715 4037 1720 

Ni - - - - - - - - - - 

Fe - - 79 - - - - - 29 - 

Cu - - - - - - - - - - 

Cr - - - - - - - - - - 

Cd - - - - - - - - - - 

Co - - - - - - - - - - 

Pb - - - - - - - - - - 

 

 

Primárnym cieľom tejto práce bolo stanovenie vybraných esenciálnych (Mg, Cu, Fe, 

Zn, Mn) ako aj toxických prvkov (Ni, Cr, Cd, Co, Pb) vo viacerých vzorkách čajových listov. 

Ďalším cieľom práce bolo využitie extrakcie v systéme tuhá látka – kvapalina na úpravu 

vzoriek čaju. V našom prípade sme použili a z pohľadu účinnosti extrakcie prvkov porovnali 

dve rozpúšťadla a to deionizovanú vodu a 1% vodný roztok kyseliny dusičnej. 

V prvej časti našej experimentálnej práce sme sa venovali stanoveniu prvkov použitím 

FAAS. V tabuľke 5 sú zhrnuté všetky získané výsledky na stanovenie vybraných prvkov vo 

vzorkách čaju metódou FAAS. 
Tab. 5. Analytické výsledky pre stanovenie kovov vo vzorkách čaju metódou FAAS 

 
 
 
 
 
 

3 3 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z nameraných výsledkov sme zistili že použitím 1% HNO3 sme získali vyššie 

výťažnosti extrakcie ako pri použití deionizovanej vody. Z toho je zrejmé, že účinnosť 

rozkladu je vyššia pri použití 1% HNO3. Zistili sme, že najviac zastúpeným prvkom vo 

vybraných vzorkách čaju bol horčík v koncentračnom rozsahu 702 – 6736 µg g-1. Následne 
 

sme zistili, že ani jeden z čajov neobsahuje toxické prvky. 
 

Vzhľadom k tomu,  že  stanovenie  niektorých  prvkov  FAAS  bolo  nepostačujúce 

z pohľadu ich vyššej medze detekcie, rozhodli sme sa v druhej časti práce použiť na 

stanovenie chrómu ETAAS metódu. V tabuľke 6 sú zhrnuté výsledky na stanovenie chrómu 

vo vzorkách čaju metódou ETAAS. Zistili sme, že najviac chrómu obsahoval rakytník, a tiež 

sme zistili, že tak pri FAAS metóde, 1% HNO3  je vhodnejšie rozpúšťadlo na rozklad vzoriek 

903 



Prvok cčajov (µg g-1) 

  

Skorocel 
 

Zelený čaj 
 

Rakytník 
 

Mäta Mursalský 
čaj 

      

1% HNO3 
 

voda 
 

1% HNO3 
 

voda 1% 
HNO 

 

voda 1% 
HNO 

 

voda 1% 
HNO 

 

voda 

Cr 0,082 - 0,099 0,049 0,146 0,045 0,067 0,008 0,070 0,080 

 

čaju. V prípade použitia 1% HNO3  sme získali vyššie výťažnosti extrakcie ako pri použití 
 

deionizovanej vody. 
 

Tab. 6. Analytické výsledky pre stanovenie chrómu vo vzorkách čaju metódou ETAAS 
 
 
 
 
 
 

3 3 3 
 
 
 

Záver   
Cieľom  práce  bolo  stanovenie  esenciálnych  a neesenciálnych  (toxických)  prvkov 

 

v rôznych typoch čajov využitím atómovej absorpčnej spektrometrie s plameňovou 

atomizáciou a atómovej absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou s využitím 

rôznych typov rozpúšťadiel (deionizovaná voda a 1% HNO3) na úpravu vzoriek čaju. 

Z nameraných výsledkov je zrejmé, že najvyšší obsah zo všetkých prvkov mal horčík 
 

v čajových listov mäty piepornej 6736 µg g-1. Zistili sme, že použitím 1% HNO3 sme získali 

vyššie výťažnosti extrakcie, ako pri použití deionizovanej vody. Z toho je zrejmé, že účinnosť 

rozkladu a extrakcie je vyššia pri použití 1% HNO3. 

V pokračovaní našej práce by sme chceli ďalej zamerať na využitie ETAAS a ICP-MS 
na stanovenie tých prvkov, ktoré sme nedokázali stanoviť pomocou FAAS. Pomocou ETASS 

a ICP-MS je možné dosiahnuť veľmi nízke medze detekcie pre analyty na úrovni ng l-1, čo 

v prípade stanovenie prvkov vo vzorkách čajov predstavuje koncentráciu v jednotkách ng g-1. 
 

Preto je možné pomocou ETAAS a ICP-MS stanoviť aj také prvky, ktoré nebolo možné 

stanoviť pomocou FAAS. 
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Abstract 

Preparation of γ-Fe2 O3 and biochar compozite. 
Biochar is a multifunctional material for enviromental and agricultural applications. A magnetic biochar 

with γ-Fe2 O3 particles in porous biochar matrix was fabricated by thermal pyrolysis of FeCl3 treated biomass. 
The synhesized samples were studied by X- ray diffraction and IR spectrocsopy. For excelent feromagnetic 
properties, the biochar/γ-Fe2 O3 composite can be easily seperate from the solution by a magnet from solution. 
The main aims of this work was preparation and characterization of biochar/γ-Fe2 O3 composite. 

 
 
Keywords: biochar; pyrolysis; compozite biochar/ γ-Fe2O3; 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Biouhlie je materiál, ktorý sa vyrába pomalou pyrolýzou z biomasy. Pyrolýza je 

proces prebiehajúci pri atmosférickom tlaku, v ktorom je biomasa tepelne spracovaná v 

rozmedzí od 250° C do 1000° C, bez prístupu alebo s obmedzením prístupu kyslíka. 

Rozdielom medzi biouhlím a inými materiálmi podobného typu na báze uhlíka je použitie 

vstupnej suroviny pre prípravu a samotný spôsob prípravy. Pre prípravu biouhlia sa využívajú 

najmä nízkonákladové vstupné suroviny biomasy, ako napríklad poľnohospodárske odpady 

alebo zvyškové materiály (kukuričné klasy, trávy, repkové oleje a podobne). Vlastnosti 

biouhlia ako pórovitá štruktúra, veľký merný povrch, obsah celého radu rôznych voľných 

funkčných skupín predurčujú biouhlie ako adsorbent pre množstvo aplikácii najmä v ochrane 

životného prostredia [1 – 3]. 

Problémom biouhlia, ako sorpčného materiálu pre čistenie odpadových vôd a médií, je 

náročnosť oddeliť jeho práškovú formu z vodného roztoku z dôvodu malej veľkosti častíc. 

Oddelenie týchto častíc z vodného roztoku vyžaduje zdĺhavé procesy filtrácie a centrifugácie, 

ktoré obmedzujú praktické využitie biouhlia pri čistení odpadových vôd [4, 5]. Eliminácia 

vyššie spomenutých operácií je možná prípravou magnetických kompozitov na báze biouhlia 

inkorporáciou magnetických častíc na povrch biouhlia [6]. Uchytenie magnetitu γ-Fe2O3 na 

vopred pripravené biouhlie má výhodu ľahšieho oddelenia práškového biuhlia z vodného 

roztoku využitím externého magnetického poľa. Hlavným cieľom našej práce bola príprava 
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a charakterizácia kompozitu biouhlia s γ-Fe2O3 [7] . 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vstupnou biomasou na prípravu biouhlia bol bambus, ktorý ako rastilna patrí medzi 

trávy a jeho veľkou výhodou je rýchly rast a pevnosť k pomeru jeho hmotnosti. Vzorky 

biouhlia boli pripravené v spolupráci s Rakúskym technologickým inštitútom (AIT – Austrian 

Institute of Technology, Tulln an der Donau, Rakúsko) a boli pripravené v rotačnom 

pyrolýznom reaktore v dusíkovej atmosere, ktorého schéma je uvedená na Obr.1. 
 
 
 

 
 

Obr.1 Schéma pyrolýzneho reaktora [8] 
 
 
 

Charakterizácia vzoriek sa realizovala na Ústave anorganickej chémie SAV v 

spolupráci s odelením hydrosilikátov. Na charakterizáciu mikroštruktúry a morfológie 

biouhlia sa použili bežné metódy ako infračervená spektroskopia a prášková difrakčná 

analýza. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Príprava. Bambus sa dezintegroval na malé časti a následne niekoľkokrát premýval 

destilovanou vodou. Vzorka sa po premytí vysušila na vzduchu pri teplote 80 °C/24 h. Pre 

aktiváciu  biouhlia  sa  použil  FeCl3·6H2O.  Biomasa  sa  pridala  do  pripraveného  roztoku 
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a následne sa suspenzia nechala stáť po dobu 2 hodín. Táto zmes bola následne sušená pri 

teplote 80 °C/24 h. Takto pripravená suspenzia sa pyrolyzovala v reaktore. Pyrolýza 

prebiehala v inertnej atmosfére dusíka pri teplote 480 °C/120 minút. Biouhlie/γ-Fe2O3 

kompozit pripravený pyrolýzou bol po vybratí z reaktora niekoľkokrát premytý 

deionizovanou vodou a následne vysušený v sušiarni pri teplote 80 °C/24 h. Po vysušení sa 

vzorka umiestnila do tesniacej nádoby. Pripravený kompozit (vzorka C, modifikácia s 

FeCl3·6H2O) sa ďalej charakterizoval infračervenou spektroskopiou a práškovou difrakčnou 

analýzou, a porovnával  so vzorkou biouhlia bez modifikácie s označením A [4, 9]. 

Charakterizácia. Záznam infračervenej spektroskopie uvedený na obr. 2 preukázal, 

že vo vzorke C sa nachádzajú vibrácie v oblasti 688 – 650 cm-1, ktoré vo vzorke A absentujú. 

Tieto vibrácie môžeme priradiť FeO, ktoré sa vo vzorke A nenachádzajú práve z dôvodu jej 

nemodifikovania. V spektre pozorujeme aj vibrácie rôznych iných skupín, charakteristických 

pre obe vzorky A aj C: 

- ester C=O (1707 cm-1), 
 

- aromatické skupiny C=C 
 

- C=O (1602 cm-1), 
 

- CH2 (1400 cm-1), 

- C-O-C (1043 cm-1). 
 
 
 

 
 

Obr. 2 Záznam z infračervenej spektroskopie: vzorka A biouhlie bez modifikácie (modrá farba), vzorka 
C kompozit biouhlie/γ -FeCl3 (červená farba). 
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Obr. 3. Záznam práškovej difrakčnej analýzy vzorky A. 
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Obr. 4. Záznam práškovej difrakčnej analýzy vzorky C. 

 
 

Prášková difrakčná analýza pri vzorke A (obr. 3), nám na základe polôh jednotlivých 

difrakcii a ich porovnávaním s databázou, potvrdila prítomnosť uhlia a KCl. Pri práškovej 
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difrakčnej  analýze  vzorky  C  (obr.  4),  nám  zmeraný  záznam  potvrdil,  že  vo  vzorke  sa 

nachádza magnetit – Fe2O3. 
 

Záver   
Z  prírodného  materiálu,  ktorým  bol  bambus  sa  nám  podarilo  pomocou  pyrolýzy 

 

pripraviť biouhlie. Chemickou modifikáciou s FeCl3 sme na povrchu biouhlia uchytili 
magnetit γ-Fe2O3. Na charakterizáciu povrchu takto pripraveného kompozitu sme použili IČ 

a XRD metódy, ktoré priamo potvrdili prítomnosť Fe2O3. Takto pripravený kompozit 

biouhlie/ γ-Fe2O3 budeme ďalej testovať na jeho aplikačné využitie zamerané na čistenie 
odpadových vôd pre odstraňovanie kontaminantov v rôznych chemických formách. 
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Abstract 

 
Synthesis of diglycolamide extraction agents anchored to polymer matrix. 
This work is focused on the synthesis of diglycolamides covalently bound to polymer matrix and their 

use especially in nuclear medicine. It is presumed that covalent bond will prevent the leakage of extraction agent 
from the surface of solid extractant which can be an issue in case of extractants prepared by simple impregnation 
of the matrix. As polymer matrix polyacrylonitrile beads were chosen due to excellent chemical and radiation 
stability and chemical structure which allows formation of covalent bond with diglycolamides. Two solid 
extractants based on diglycolamides were prepared. Prepared extractants were characterized by FT-IR spectra, 
scanning electron microscopy (SEM), thermal analysis TG and DTA and measurement of specific surfaces. They 
were also tested by basic sorption experiments with Eu(III). 

 
Keywords: diglycolamides, PAN matrix, solid extractants 

 
 
 
Úvod a formulace cíle 

 

Jedním z problémů, kterým musí současná medicína při přípravě radiofarmak čelit, je 

čistota používaných radionuklidů. K přípravě radiofarmaceuticky čistých radionuklidů je 

možné použít nejrůznější komplexační činidla. Separace pak může být prováděna pomocí 

kapalinové extrakce či extrakční chromatografie. Jedna z metod zabývající se přípravou 

farmaceuticky  čistého  223Ra    využívá  pro  extrakci  metodu  extrakční  chromatografie 

s využitím sorbentů na bázi diglykolamidů [1]. 

Diglykolamidy (DGA) jsou amfifilní látky ze skupiny diamidů obsahující ve své 

struktuře pentadienylový můstek, který z nich činí tridentátní ligandy schopné tvořit silnější 

komplexy s trojmocnými ionty než s ionty šestimocnými. Z tohoto důvody byly diglykolamidy 

primárně syntetizovány  jako  nadějné  extrahenty  pro  oddělování  aktinoidů  a  lanthanoidů 

z vysokoaktivních odpadů [2]. 

Pro účely nukleární medicíny byly diglykolamidy studovány jako komplexační činidla 

pro kapalinovou extrakci [3] i extrakční chromatografii, kde vystupují jako pevné extrahenty 

[1]. Nejrozšířenějším druhem pevných extrahentů na bázi diglykolamidů jsou pro svoji 

snadnou přípravu extrahenty připravené impregnací inertní matrice. Dva z těchto pevných 

extrahentů jsou již komerčně dostupné pod názvy DGA Resin® a DGA Resin, Branched® [4]. 

Jedním z největších problémů při použití impregnovaných diglykolamidů je riziko vymývání 
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diglykolamidů do vodné fáze. 
 

Novou a málo studovanou skupinou pevných extrahentů na bázi diglykolamidů jsou 

diglykolamidy kovalentně vázané na inertní matrici. Hlavní předností těchto extrahentů by 

měla být především eliminace vymývání diglykolamidu z povrchu matrice, ke kterému ve 

větší či menší míře dochází u impregnovaných extrahentů [5]. 

I v této studii byla hlavní pozornost věnována přípravě diglykolamidů kovalentně 

vázaných na vhodnou matrici. Jako matrice byl v tomto případě zvolen polyakrylonitril 

(PAN), který se vyznačuje vysokou chemickou i radiační stabilitou a je proto hojně využíván 

jako matrice kompozitních sorbentů [8]. Jeho chemická struktura navíc poskytuje možnost 

tvorby kovalentní vazby s diglykolamidovým extrahentem. 
 
 
Materiál a metody 

 

K přípravě PAN matrice byl použit 10% roztok PAN v DMF vzniklý rozpuštěním 

PAN vláken (Dralon®), který byl ve speciálně připravené aparatuře uvedené kapán do kádinky 

s destilovanou vodou.  K dalším experimentům byly použity frakce PAN matrice 1 o velikosti 

>2 mm a 0,250 – 1 mm. 
 

Příprava DGA kovalentně vázaných na PAN matrici zahrnovala povrchovou redukci 

PAN matrice 1 a syntézu DGA na pevné fázi. Byly připraveny dva pevné extrahenty, 

TODGA-PAN-1 a TODGA-PAN-2. Velikost extrahentů spolu s množstvím jednotlivých 

činidel je uvedeno v Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Velikost připravených extrahentů a množství jednotlivých činidel použitých k syntéze, 
velikost d [mm] a hmotnost m [g] připravených extrahentů 

 
Vzorek d [mm] m [g] matrice 1 [g] LiAlH4 [mg] 

TODGA-PAN-1 > 2 1,45 1 150 
TODGA-PAN-2 0,250 – 1 1,92 2 1118 

 anhydrid 4 [g] DMAP [mg] C2 O2 Cl2 [μl] amin 7 [mg] 
TODGA-PAN-1 3,57 10 354 354 
TODGA-PAN-2 10,71 20 1500 1500 

 

Povrchově modifikovaná PAN matrice 2 byla připravena neekvivalentní redukcí 

povrchových nitrilových skupin na aminoskupiny modifikovaným postupem z literatury [6]. 

Reakční schéma je uvedené na Obr. 1. 
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Obr. 1: Parciální povrchová redukce PAN matrice 
A: LiAlH4 /THF:MeOH = 2:1, Ar, lab. t., 12 h 

 
 

K PAN matrici 1 suspendované ve směsi THF:MeOH v poměru 2:1 byl přidán LiAlH4 

ve formě pelet. Reakce probíhala pod inertní argonovou atmosférou 12 h. Pro ukončení reakce 

byl k reakční směsi vpraven nadbytek vody a produkt byl promyt 10% roztokem KOH a 

destilovanou vodou. Byla získána žlutá povrchově modifikovaná PAN matrice 2. 

K syntéze na pevné fázi 2 byl použit analogický postup z literatury [7]. Reakční 

schéma je uvedené na Obr. 2. 
 
 

 
 

Obr. 2: Schéma syntézy pevného extrahentu 5 
A: CHCl3 . DMAP, reflux, 6 h; B: 1. C2 O2 Cl2 /CHCl3 , DMAP, 45 °C, 4 h; 

2. CHCl3 , DMAP, dioktylamin reflux, 6 h 
 
 

Matrice 2 byla suspendována v chloroformu, byl přidán dimethylaminopyridin a 

anhydrid 3. Reakční směs byla zahřívána k varu po dobu 6 h. Byl získán žlutý monoamid 4. 

K monoamidu 4 suspendovaném v chloroformu za přítomnosti dimethylaminopyridinu byl 

přikapán oxalylchlorid a reakční směs byla míchána po dobu 5 h při teplotě 45 °C. Poté bylo 

odsáto rozpouštědlo a reakční směs byla promyta chloroformem. K reakční směsi byl přikapán 

dioktylamin. Reakční směs byla zahřívána k varu po dobu 6 h. Byl získán pevný extrahent 5. 

Průběh všech reakcí byl sledován měřením FT-IR spekter na FT-IR spektrometru 

NICOLET iS50, ve střední infračervené oblasti (MIR) v rozsahu vlnočtů 400 – 4000 cm-1 s 

rozlišením 2 cm-1, technikou ATR na diamantovém krystalu. 

Připravené extrahenty, TODGA-PAN-1 a TODGA-PAN-2, byly charakterizovány 

pomocí FT-IR spekter, skenovací elektronové mikroskopie (SEM), termické analýzy TG a 

DTA a měřením měrných povrchů a otestovány základními sorpčními experimenty s Eu3+. 

SEM snímky byly pořízeny skenovacím elektronovým mikroskopem TESCAN 

Vega3XMU s detektorem sekundárních elektronů. Termická analýza byla prováděna na 

temoanalyzátoru Labsys Evo v rozsahu teplot 20 – 1060 °C v dynamické oxidační atmosféře. 
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Měrné povrchy byly měřeny na přístroji Monosorb MS-22. 

Sorpční experimenty byly realizovány smísením definovaného množství připraveného 

extrahentu (30 mg) s definovaným objemem roztoku HNO3 v rozsahu koncentrací 0,02 – 8 M 

(4 ml), který obsahoval 10 μl zásobního směsného roztoku 152+154EuCl3 v 0,1M HCl o měrné 

aktivitě 100000 cps/ml. Směs extrahentu s vodnou fází byla míchána po dobu 24 h. Poté byla 

vodná fáze oddělena od pevného extrahentu filtrací přes skelný filtr. Ke každému vzorku byl 

vytvořen standard obsahující pouze vodnou fázi. 
 

Aktivita vzorků byla měřena pomocí scintilačního studnového detektoru NaI(Tl) 

(CRC-55tW; Capintec, USA). Hmotnostní distribuční koeficient Dw byl určován pomocí 

vztahu: 
 

Dw = [(Ast -A)/m]·(V/A) [I.] 
 
 
kde Ast   je aktivita vzorku standardu [imp/s], A je aktivita vzorku vodné fáze po třepání 

 

[imp/s], V je objem vodné fáze [ml], m je hmotnost pevného extrahentu [g]. 
 
 
 
Výsledky a diskuze 

 

V FT-IR spektrech obou extrahentů je patrný pás valenčních vibrací ν(NH) volných 

aminoskupin při  3600  –  3200  cm-1.  Dále  jsou  patrné  pásy  valenčních  symetrických 

a antisymetrických vibrací ν(CH2) a ν(CH3) při 3000 – 2800 cm-1. Rovněž je patrný pás 

odpovídající valenčním vibracím (C≡N) nezredukovaného nitrilu při 2270 – 2200 cm-1. 
Spektra také obsahují pásy odpovídajících karbonylovým vibracím (C=O)  při  1750 – 

1500 cm-1. Zřejmý je i pás deformačních vibrací δ(CH2) při 1500 – 1400 cm-1. Dále se ve 

spektru vyskytuje pás valenčních symetrických vibrací ν(COC) při 1069 cm-1 a intenzivní pás 

symetrických deformačních vibrací δ(NH) při 750 – 700 cm-1. 

Pří termické analýze TG a DTA bylo zjištěno, že k úplnému rozložení obou extrahentů 

je zapotřebí teplota vyšší než 500 °C. 

Měřené  povrchy  extrahentů  TODGA-PAN-1  a  TODGA-PAN-2  byly  určeny  na 
 

hodnotu (23 ± 1) a (37 ± 3) m2/g. 
 

SEM snímky připravených extrahentů jsou uvedeny na Obr. 3. 

913 



 

 
 

Obr. 3. SEM snímky extrahentů 
A – TODGA-PAN-2, B – detail řezu TODGA-PAN-2 

 
Sorpčním experimentům byly podrobeny oba připravené extrahenty, TODGA-PAN-1 

a TODGA-PAN-2, a rovněž čistá PAN matrice 1 o velikosti 0,250 – 1 mm. Výsledky 

experimentů byly znázorněny graficky jako závislost váhového distribučního koeficientu Dw 

pro Eu3+ na koncentraci HNO3 (viz Obr. 4). 
 
 
 

 
 

Obr. 4. Závislost váhového distribučního koeficientu Dw Eu3+ pro TODGA-PAN-1, TODGA-PAN- 
2 a čistou PAN matrici o velikosti 0,250 – 1 mm 

 
 

Z grafu na Obr. 1 je patrné, že extrahent TODGA-PAN-1 vykazuje vyšší hodnoty 

váhového distribučního koeficientu pouze pro nízké koncentrace kyseliny dusičné do 0,1 M. 

Toto zjištění je v rozporu s běžně pozorovaným chováním diglykolamidů. V případě 

extrahentu TODGA-PAN-2 dosahuje váhový distribuční koeficient vyšších hodnot i při 

vyšších koncentracích od 2 M do 8 M. Nicméně, maximální stanovené hodnoty váhového 

distribučního koeficientu jsou výrazně nižší, než odpovídá chování diglykolamidů. To může 

být způsobeno nedostatečnou koncentrací diglykolamidu na matrici a svoji roli rovněž může 
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hrát kovalentní vazba. Výsledky sorpčních experimentů s čistou PAN matricí o velikosti 

0,250 – 1 mm ukazují, že vyšších hodnot váhového distribučního koeficientu pro oba 

extrahenty při nižších hodnotách koncentrace kyseliny může být dosaženo díky PAN matrici. 
 
 

Závěr   
Byly  připraveny  dva  pevné  extrahenty  5,  TODGA-PAN-1  a  TODGA-PAN-2,  o 

 

velikosti částic >2 mm a 0,250 – 1 mm. Připravené extrahenty byly charakterizovány pomocí 

FT-IR spekter, termickou analýzou TG a DTA, měřením měrných povrchů a skenovací 

elektronové mikroskopie. S připravenými extrahenty byly také provedeny základní sorpční 

experimenty s Eu3+, které poukázali mimo jiné na to, že na extrakci Eu3+ se podílí i PAN 

matrice a na potřebu optimalizace přípravy diglykolamidů zakotvených na PAN matrici. 
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Abstract 

 
Dielectric properties of ZnO nanoparticles determined by time-domain THz spectroscopy 
Increased demand for hybrid materials with catalytic and photocatalytic properties requires the 

preparation of new materials with low cost and appropriate parameters. As reasonable alternative with optical 
and thermoelectric behaviour were investigated Zinc oxide (ZnO) nanoparticles prepared by hydrothermal 
synthesis. ZnO is a semiconductor with a wide band gap ~3.37eV. The dielectric response of ZnO can be 
affected by morphology [1]. Also different loading of ZnO in nanocomposite materials can affect resulting 
optical and dielectric properties. For this purpose, THz time domain spectroscopy was utilised to investigate the 

dielecctric response of composite prepared from ZnO nanoparticles and polytetrafluoroethylene (teflon). The aim 
of our work was to characterize the frequency dependence of ZnO nanoparticles with different morphology and 
concentration in composite mixture on their complex dielectric properties. Such well-defined ZnO nanoparticles 
can find utilization in gas sensors with high resolution, and photocatalytic or optoelectric applications. 

 
 
Keywords: Zinc oxid;, Hydrothermal synthesis; THz-TDS; Dielectric properties; Far-infrared. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Oxid zinočnatý (ZnO) je širokospektrálne využiteľný polovodič so šírkou valenčného 

pásu ~3.37 eV. Nanočastice ZnO majú polárnu štruktúru s relatívne vysokým dipólovým 

momentom [2]. Absencia centra symetrie vo wurtzitovej štruktúre ZnO a veľká 

elektromechanická odozva vedú k piezoelektrickým a pyroelektrickým vlastnostiam. 

Prirodzená prítomnosť kyslíkových vakancií a porúch v uložení zinkových atómov zaraďuje 

ZnO medzi polovodiče typu N s dobrou pohyblivosťou elektrónov. Veľká excitónová 

väzobná energia (60 meV) umožňuje využiť ZnO pri výrobe optoelektronických súčiastok 

ako sú Led diódy a lasery [3]. Takisto je možné využiť nanočastice ZnO ako fotokatalyzátor 

pre fotochemické konverzie organických látok, pre redukciu CO2 na hybridné palivá alebo 

ako substrát pre výrobu biosenzorov. Morfológia nanočastíc, prípadne zloženie kompozitu 

obsahujúceho nanočastice ZnO, výrazne ovplyvňuje aj jeho výsledné dielektrické vlastnosti. 

Zvýšený  dopyt  po  materiáloch  s definovanými  vlastnosťami  a zároveň  nízkymi 
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výrobnými nákladmi nás viedol k optimalizácii hydrotermálnej syntézy nanočastíc ZnO. 

Vhodnou metódou na stanovenie dielektrických vlastností je časovo rozlíšená THz 

spektroskopia.   Dielektrické   vlastnosti   sú   frekvenčne   závislou   komplexnou   funkciou 

permitivity      kde      je   reálna   zložka   permitivity   
ktorá 

charakterizuje polarizovateľnosť materiálu a propagáciu elektromagnetického žiarenia cez 

daný materiál,    predstavuje  jej  komplexnú  zložku,  nazývanú  stratový  faktor,  

ktorá 
 
popisuje schopnosť materiálu disipovať elektromagnetické žiarenie v jeho vnútri. Hlavným 

cieľom našej práce bolo charakterizovať frekvenčnú závislosť komplexnej dielektrickej 

funkcie hydrotermálnou syntézou pripravených nanočastíc ZnO s rôznou morfológiou 

pomocou časovo rozlíšenej THz spektroskopie. Zároveň bol zisťovaný vplyv rozdielnej 

hmotnostnej koncentrácie pripravených nanočastíc v kompozite pripravenom s PTFE na 

zmenu dielektrických vlastností. 
 
Materiál a metódy 

 

Z dôvodu jednoduchej kontrolovateľnosti, ako i nízkej materiálovej a laboratórnej 

náročnosti, sme pre výrobu nanočastíc ZnO zvolili hydrotermálnu syntézu. Ako prekurzor bol 

použitý  octan  zinočnatý     .  Keďže  precipitačná  metóda  umožňuje  regulovať 
 
homogenitu a rozmery pripravovaných nanočastíc trvaním syntézy, rýchlosťou nástreku a 

nastavením koncentrácií jednotlivých zložiek syntéznej zmesi, boli tieto parametre 

oprimalizované v rámci diplomovej práce [4]. Reakcia hydrotermálnej syntézy vychádza z 

organického prekurzora, dihydrátu octanu zinočnatého ktorého hydrolýzu popisujú 

nasledovné chemické rovnováhy, ktoré v druhom stupni poskytujú úplne hydrolyzovaný 

produkt  . 

               [I] 
 

                [II] 
 
 

V prípade rastu ZnO kryštálov je základnou stavebnou jednotkou anión , 

ktorého množstvo v reakčnej zmesi závisí na koncentrácii   iónov a stupňa hydrolýzy 

organického prekurzoru iónov v roztoku. Pretože anióny  sú zároveň ligandami, využili 
sme zmenu koordinácie katiónov           v zásaditom prostredí pomocou trietylén-tetraamínu 
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(TETA). Táto zlúčenia ovplyvňuje kryštalizáciu ZnO spomalením jeho rastu, pozdĺž 

kryštalografických osí a, a b takže kryštály rastú prednostne v smere osi c Millerovej roviny 

[4]. 

Syntéza nanočastíc sa uskutočnila v 1000ml trojhrdlej banke. Pripravené nanočastice 

boli boli po ukončení syntézy počas centrifugácie premyté acetónom a etanolom, následne 

vysušené a vyžíhané pri 450°C počas 1 hodiny. 

Pre THz spektroskopiu sme pripravili 4 typy vzoriek s rozdielnou morfológiou [4]. 

Z každej vzorky sme následne pripravili koncentračné série 5% ,10%, 15%, 20%, 25%, 30% 

zmiešaním nanočastíc ZnO s PTFE práškom o veľkosti častíc 1 µm, ktoré sa lisovali za 

studena pri izostatickom tlaku 10 MPa. Takto pripravené tablety boli použité pre merania 

časovo rozlíšenej  THz  spektroskopie.  Charakteristika  vzoriek  001  až  004  je  uvedená 

v Tabuľke č.1. 
Tab. 1. Nanočastice ZnO – charakteristika pripravených vzoriek. 

 
 Vz.č. Veľkosť častíc Morfologický tvar 
 001 ~150 nm Kubický/Hexagonálny 

002 ~800 nm Podlhovastý 
 003 ~80 nm Kubický/Hexagonálny 
 004 ~400 nm Podlhovastý 

 
 

Prostredníctvom časovo rozlíšenej THz spektroskopie sme získali komplexnú 

prenosovú funkciu, z ktorej sme následne vypočítali optické a dielektrické parametre podľa 

[5]. Namerané spektrá boli vyhladené pomocou Fourierovej tranformácie pre odstránenie 

experimentálneho šumu ktorý je inherentný technike THz spektroskopie s koherentnou 

detekciou signálu v THz oblasti. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Štruktúra pripravených nanočastíc ZnO bola potvrdená pomocou RTG práškovej 

difrakčnej analýzy s typickými difrakciami 2θ / (hkl) pri: 31,80° / (100), 34,52° / (002) , 

36,33° / (101), 47,63° / (102), 56,70° / (110), 62,96° / (103), 68,10° / (112). Tieto výsledky 

potvrdili očakávanú wurtzitovú štruktúru pripraveného ZnO. Infračervené spektrá preukázali 

charakteristický absorbčný pás oxidu zinočnatého pri vlnočte približne 450 cm-1 – 490 cm-1, 

zodpovedajúci valenčnej vibrácii Zn–O. Absorbcia spektra v oblasti 1300 - 1700 cm-1 je 
pravdepodobne spôsobená prítomnosťou zvyškov organických zlúčenín použitých v roztoku 
prekurzora  spolu  so  zvyškami  premývacích  rozpúšťadiel  –  acetón  /  etanol.  Prítomnosť 

organických zvyškov sme sa pokúsili odstrániť žíhaním pri 450°C. Zábery z rastrovacieho a 
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n ZnO
-PT

FE 
Alp

ha 
/ cm

-1  

transmisného elektrónového mikroskopu ukázali morfológiu a distribúciu veľkosti 

pripravených častíc (Tab. 1.). 

Vzorky lisované v koncentračných sériách boli následne merané na THz spektrometri 

s časovím rozlíšením. THz spektrometer meria priamu zmenu intenzity prepustenej 

elektromagnetickej vlny. Frekvenčne závislú prenosovú funkciu získame pomerom zmeny 

intenzity elektrického poľa kedy lúč prechádza vzorkou, k referenčnej intenzite kedy lúč 

prechádza zvoleným  pozadím.  Z tejto  prenosovej  funkcie  sme  získali  index  lomu   
 a absorbčný koeficient α kompozitu ZnO/PTFE, pričom možné inklúzie vzduchu ako možnej 

tretej zložky kompozitu sme zanedbali z dôvodu lisovania tabliet pri tlakoch, kedy polymérne 

PTFE tečie a bolo možné predpokladať, že vzduch bol zo vzoriek vytlačený. Vzhľadom 

k tomu, že vlnové dĺžky zodpovedajúce THz frekvencii sú rádovo 1000 krát väčšie ako je 

rozmer nanočastíc, očakávame nízky rozptylu THz žiarenia na na nanočasticiach ZnO. 

Frekvenčne závislý index lomu kompozitu ZnO/PTFE koncentračnej série vzorky 001 (obr. 3) 

ukazuje očakávanú tendenciu postupného nárastu v závislosti od hmotnostného obsahu častíc 

ZnO v danej vzorke vzhľadom k prakticky transparentnému pozadiu použitého PTFE. 

Absorbčný koeficient ukazuje postupný nárast v zmysle koncentračného gradientu, pričom 

dochádza k postupnému zvyšovaniu absorbtivity kompozitu (obr. 1). 
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Obr. 1. Index lomu vzorky – frekvenčne závislý index lomu kompozitu ZnO/PTFE vo vzorke 001. 
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Obr. 2. Absorbčný koeficient α – frekvenčne závislý absorbčný koeficient kompozitu ZnO/PTFE číslo 001. 
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n ZnO
 

ZnO
 

Pomocou teórie  efektívneho  priemeru  a príslušných  objemových  zlomkov  ZnO 

v kompozitnej tablete sme použitím vzťahov [III] a [IV] stanovili index lomu samotného ZnO 

(obr. 3). 

                          [III] 
 

[IV] 
 
 

Pomocou vzťahov [V] a [VI] sme vypočítali frekvenčne závislé dielektrické parametre 

  -  reálnu  zložku  permitivity  (obr.  5)  a – komplexnú zložku permitivity alebo 

útlmový faktor pričom pre absrpčný index  platí vzťah [VII]. 
                [V] 

 

                          [VI] 
 

                     [VII] 
 

Stanovené frekvenčne závislé dielektrické parametre vykazujú podobne ako  optické 

parametre systematické nárasty vzhľadom k zvyšujúcemu sa hmotnostnému percentu ZnO 

v kompozite, pričom je viditeľné postupné zvyšovanie indexov lomu spolu so zväčšujúcim 

sa rozmerom nanočastíc. Takisto môžeme pozorovať rovnakú závislosť v prípade 

dielektrickej permitivity, ktorá sa vzhľadom k zväčšujúcemu rozmeru nanočastíc zväčšuje. 

Takisto sme pozorovali zmenu dielektrických vlastností v závislosti na morfológií nanočastíc, 

kedy hexagonálne / kubické nanočastice vykazovali vyššiu dielektrickú permitivitu ako 

nanočastice pozdĺžneho tvaru. 
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Obr. 3. Index lomu ZnO – frekvenčne závislý index lomu ZnO 
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Obr. 4. Frekvenčne závislý absorbčný index ZnO – frekvenčne závislý absorbčný index ZnO vzorky 001 
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Obr. 5. Reálna zložka dielektrickej konštanty - reálna zložka dielektrickej konštanty vzorky 001 
 
 
 

Záver   
V našej práci sa podarilo stanoviť optické a dielektrické vlastnosti koncentračných 

 

radov nanočastíc ZnO, pričom sme stanovili závislosť optických a dielektrických parametrov 

od hmotnostného zlomku ZnO v kompozitných vzorkách. Takisto sme úspešne  stanovili 

vplyv morfológie a rozmeru nanočastíc na optické a dielektrické parametre. Získané výsledky 

a postupy umožňujú presne charakterizovať vlastnosti potrebné pre presné optoelektronické 

súčiastky, fotokatalyzátory, detoxifikačné zariadenia prípadne fortosyntetickú redukciu CO2 

z atmosféry a iné priemyselné aplikácie. 
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Abstract 

Development of new GC method for compounds determination in grape beverages 
Grape beverages belong among types with complex compositions. This composition varies depending 

on the method of processing the raw material and on the finishing process. These beverages contain substances 
that are different not only in the structure but also in the physicochemical properties pertaining to these 
structures. During the production of these drinks, the quantitative representation of substances that are 
characteristic for the individual types of beverage made from grapes are constantly monitored. Emphasis is 
placed on the efficiency and speed of the analysis, whereas the assessment of quantity and quality is constantly 
subject to new demands and trends. For these analyses are used different gas chromatographic methods. The aim 
of this work is the development of a new method for determination of the contents of the substances in grape 
beverages, e. g. must, young wine and wine. 

 
Keywords: gas chromatography; grape beverages; mass spectrometry; 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V súčasnosti je vo svete popísaných niekoľko postupov pre analýzu látok, ktoré sa 

nachádzajú v matriciach, akými sú nápoje vyrábané z hrozna [1]. V jednotlivých typoch 

nápojov sú predmetom skúmania rôzne látky, ktoré sa stanovujú v celkovom obsahu týchto 

nápojov [2]. Ide predovšetkým o alkoholy, organické kyseliny a cukry [3]. Pre kvalitatívne 

a kvantitatívne stanovenia sa využívajú okrem iných aj plynovochromatografické metódy 

akými sú napríklad plynová chromatografia s plameňovo-ionizačným detektorom alebo 

plynová chromatografia s hmotnostným detektorom. Pri použití plynovochromatografických 

metód je potrebné niektoré analyzované vzorky derivatizovať [4]. 

V analytickej chémii sa využíva niekoľko typov reakcií, ktoré slúžia na derivatizáciu 

vzorky. Medzi najpoužívanejšie patrí alkylácia, derivatizačnými činidlami alkylácie sú 

napríklad benzylbromid a pentafluorobenzylbromid [5]. Ďalej sa využívajú reakcie nazývané 

silanizácie. Pri  ktorých  dochádza  k reakcii  medzi  funkčnými  skupinami  skúmanej  látky 

a silanizačným činidlom, toto činidlo môže byť napríklad HMDS (hexametyldisilazán) alebo 
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TMSI (trimetylsilylimidazol) [6]. Rovnako využívanou metódou derivatizácie je acylácia, kde 

činidlá ako sú pentafluoropropanol alebo pentafluorobenzylchlorid zabezpečia vhodnú úpravu 

vzorky Cieľom našej práce je vyvinúť novú plynovochromatografickú metódu na analýzu 

nápojov vyrábaných z hrozna. 
 
 
Materiál a metódy 

 

K 20 μl vzorky (čerstvá hroznová šťava, burčiak a víno) sa pridalo 300 μl 1,1,1,3,3,3- 

hexametyldisilazánu (HMDS, Merck, Darmstadt, GER), 300 μl acetonitrilu (ACN, Merck, 

Darmstadt, GER) a 2 μl kyseliny trifluóroctovej (TFA, Fluorochem, Derbyshire, GBR). Takto 

pripravená vzorka sa zahrievala pri 50 °C a miešala 30 minút na trepačke (Termal Shaker T- 

100C, Biosan). Po 30 minútach sa pridalo 400 μl BSTFA a vzorka sa pri 80 °C miešala na 

trepačke 30 minút. Následne sa vzorka priamo analyzovala plynovým chromatografom s 

hmotnostným detektorom (Agilent Technologies) na kolóne DB-5 MS, 30 m x 0,25 mm x 

0,25 μm (Agilent Technologies). Dávkovaný objem derivatizovanej vzorky bol 1 μl v splitless 

móde (2 min) do systému s konštantným prietokom 1,2 ml/min nosného plynu hélia  a 

teplotou injektora 280 °C. Teplotný program analýzy začínal na 60 °C (3 min), pričom 

konečná teplota bola 280 °C a teplotný gradient 10 °C/min. Detektor pracoval s EI ionizáciou 

70 eV v móde scan v rozsahu 45-650 amu. 
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Výsledky a diskusia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Chromatogram GC-FID Plynovochromarografický záznam obsahu fruktózy a glukózy pre burčiak 
 

 
 
 

Z obr.1 je zrejmé, že počas procesu fermentácie resp. úpravy hroznového muštu na 

burčiak sa menia obsahy sacharidov prítomných v matrici a dochádza tak ku spotrebe týchto 

látok kvasinkami, ktoré sa v systéme nachádzajú. Tieto látky sú následne transformované na 

alkoholy. Na obrázku sú porovnávané plynovochromatografické záznamy derivatizovaných 

vzoriek, ktoré boli odoberané v rôznych časových intervaloch, pre názornú ukážku 

kvantitatívneho zastúpenia vybraných sacharidov. 
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Obr. 2 Chromatogram GC-MS Plynovochromatografický záznam vybraných látok v burčiaku, mušte a víne 
 

 
 
 

Z chromatografického záznamu na obr. 2 vidíme, že je možné pomocou tejto 

plynovochromatografickej metódy sledovať kvalitatívne a kvantitatívne zloženie nápojov 

vyrábaných z hrozna. Prekrytím jednotlivých záznamov analyzovaných vzoriek môžeme 

pozorovať zmeny obsahu jednotlivých zložiek ako sú napríklad organické kyseliny prítomné 

v mušte a v burčiaku. Takouto metódou je možné sledovať meniace sa množstvá zlúčenín 

nachádzajúcich sa v analyzovaných matriciach, na rozdiel od bežne používaných postupov, 

ktoré sú ukazovateľmi celkového obsahu alkoholov alebo sacharidov. 
 
 

Záver   
Pomocou  novovyvinutej  plynovochromatografickej  metódy  sa  podarilo  zrýchliť 

 

analýzu skúmaných látok vo vybraných nápojoch z hrozna. Postup derivatizácie, ktorý sme 

použili nám umožňuje sledovať kvalitatívne aj kvantitatívne zmeny jednotlivých látok vo 

vybraných matriciach. 
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Abstract 

 
Analysis volatile compounds in urine by micro extraction techniques INCAT 
This work deals with the issue of INCAT device and its actual set up during the process of volatile 

particles extraction present in urine. The INCAT device is dissolventless micro-extraction technique with the 
option of different sorbents present within the needle. The volatile particles present in urine of subjects with 
metabolic disorders were  analyzed using the  gas chromatography. This method enables direct  analysis of 
particular metabolites without the actual need of derivatization. 

 
Keywords:  INCAT; volatile organic compounds (VOC); urine 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V súčasnosti je snaha o vývoj takých metód analýzy, ktorými sa redukuje, prípadne 

úplne eliminuje využitie rozpúšťadla a množstvo predúpravných krokov. Minimalizácia 

krokov prípravy vzorky je efektívna nielen pri znižovaní zdrojov chýb, ale aj pri znižovaní 

času a nákladov analýzy [1]. Medzi bezrozpúšťadlové predkoncentračné techniky patria 

techniky headspace (HS), purge-and-trap (P&T), metóda priameho nástreku (DAI), ako aj 

extrakčné techniky s využitím tuhej fázy, ako napríklad mikroextrakcia na tuhej fáze (SPME), 

mikroextrakcia v ihle INCAT, extrakčné disky a trubičky a ďalšie nové techniky. 

Príprava a predúprava vzoriek je jedným z najdôležitejších krokov analytického 

postupu. Hlavnou požiadavkou je extrakcia analytov zo zložitej biologickej matrice a ich 

prevedenie do formy kompatibilnej s používanou analytickou technikou pri súčasnom 

odstránení interferujúcich zložiek matrice. V prípade metabolitov s nízkou koncentráciou vo 

vzorke je často potrebné okrem extrakcie aj zakoncentrovanie analytov aby sa dali vybranou 

analytickou technikou stanoviť. V metabolomike všetky malé molekuly môžeme považovať 

za cieľové zlúčeniny a len soli a makromolekuly, ako proteíny a väčšie peptidy môžeme 

považovať za  matricu.  Preto  musí  byť  predúpravný  krok  vzorky  čo  najjednoduchší 

a univerzálny. Napriek snahám, každý krok úpravy vzorky spôsobuje straty analytov. Najmä 

spôsoby extrakcie vodných vzoriek majú za následok veľmi malé výťažnosti extrakcie vysoko 
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polárnych analytov. Na prípravu a predúpravu vzoriek biologického pôvodu sa najčastejšie 

používajú: priame dávkovanie, extrakcia kvapalina-kvapalina (LLE), extrakcia na tuhej fáze 

(SPE), superkritická  fluidná  extrakcia,  extrakcia  pomocou  mikrovĺn,  zrážanie  bielkovín 

a membránové metódy ako dialýza alebo ultracentrifugácia. Samotná analýza prchavých 

zlúčenín predstavuje veľkú výzvu. Bežné metódy predúpravy vzorky (napr. SPE) môžu viesť 

k neúplnej extrakcii analytov a stratám v prípade ďalšieho zakoncentrovania extraktu [2]. 

Základom moderného lekárstva je predstava, že analýzou vzoriek krvi, moču, tkanív 

a iných telesných tekutín a plynov môžeme získať potrebné informácie pre diagnostiku 

chorobných stavov ako aj sledovať proces ochorenia alebo terapiu [3]. Nové diagnostické 

techniky musia byť bez rizika pre pacienta aj pri častom opakovaní a musia poskytovať viac 

informácií, než sa získava z bežných analýz krvi a moču. 

Ihlové trapy (needle trap devices NTD) v súčastnosti predstavujú nástroj pre 

opakovateľnú úpravu vzorky, keďže spájajú v sebe výhody SPE a SPME [4]. Ich výhohodou 

je hlavne jednoduché použitie nakoľko okrem vyhriateho GC injektora nepotrebujú žiadne iné 

zariadenie [5]. Sú robustnejšie ako SPME. Použitie trapov s jedným adsorbentom (najčastejšie 

Carboxen alebo divinylbenzén) sa osvedčilo v oblasti monitorovania životného prostredia 

(napr. analýza BTEX a alkánov) [6-9]. 

Pri analýze prchavých metabolitov stále predstavuje zlatý štandard plynová 

chromatografia s FID alebo MS detektorom. Detekcia pomocou MS/MS je ešte relatívne málo 

používaná najmä kvôli vysokej variabilite nastavení a nedostupnosti komerčných MS/MS 

spektrálnych knižníc. 

Cieľom práce bolo vyvinúť INCAT zariadenie vhodné na zakoncentrovanie a 

extrakciu prchavých zložiek vzoriek moču a následná GC-MS analýza týchto zlúčenín. Práca 

nebola zameraná na kvantitatívnu analýzu prchavých zlúčenín prítomných vo vzorkách moču, 

ale na vyvinutie a odskúšanie novej metódy na stanovenie prchavých zlúčenín v tejto matrici. 

Stanovenie koncentrácie prítomných zložiek ako aj štatistické ohodnotenie vyvinutej metódy 

bude predmetom ďalšieho skúmania. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na analýzu prchavých metabolitov vo vzorkách moču sa použil aktívny spôsob 

vzorkovania. Vzorky sa nakoncentrovali mikroextrakčnou technikou INCAT. K príprave 

INCAT zariadenia sme použili ihly z nerezovej ocele typ kanyla (veľkosti 1,3/1,1 a 1,1/0,9 

mm o.d./i.d., dĺžka 80 mm), sorbenty Chromosorb W s 20% SE-54, Carbopack X a Carboxen 
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1000. Vzorkovanie moču sa uskutočnilo za pomoci použitia membránovej pumpy Neuberger 

KNF Laboport, typ N86KT.18, čerpaním konštantného objemu plynnej vzorky 500 ml. 

Plynovochromatografické analýzy sa vykonali na plynovom chromatografe Network GC 

System 6890N (Agilent Technologies) s MS detektorom (5973N MSD, Agilent Technologies) 

v SCAN móde. Chromatografická separácia bola uskutočnená na kapilárnej kolóne DB-1 

s dĺžkou 60 m, vnútorným priemerom 0,32 mm a hrúbkou filmu stacionárnej fázy 5 µm. 

Dávkovanie vzoriek sa uskutočnilo v móde splitless, pričom doba splitlessu bola 3 minúty. Na 

lepšiu desorpciu analytov z INCAT zariadenia sa používal špeciálne upravený kovový liner 

[4]. Ako nosný plyn sa používal hélium s konštantným tlakom v injektore 121 kPa. Teplota 

injektora bola nastavená na 280 °C. Teplota kolóny bola na začiatku analýzy 20 °C počas 3 

minút, následne sa zvyšovala s rýchlosťou 10 °C/min do 280 °C, ktorá sa udržiavala počas 13 

minút. Zber dát a ich následné spracovanie bolo uskutočnené pomocou programu MSD 

ChemStation na PC. 
 
 
Vzorkovanie moču 

Do 60 ml vialky bolo odobraných 10 ml vzorky moču. Týmto pomerom sa zabezpečil 

dostatočný priestor pre prípadný vznik peny a následne pre zabránenie kontaktu INCAT 

zariadenia s touto penou. Ako je znázornené na obrázku 1, cez septum v uzávere bol do vialky 

zasunutý INCAT a do vzorky moču ponorená kapilára, ktorá zabezpečovala prívod čistého 

dusíka (N2). Použitím čistého dusíka, ako inertného plynu sa malo predísť prípadnej 

kontaminácii vzorky moču pri jej presávaní plynom v procese aktívneho vzorkovania. 

Množstvo odobratej plynnej fázy predstavovalo 500 ml. 

 
Obr. 1. Vzorkovanie prchavých analytov nachádzajúcich sa v moči pomocou INCAT zariadenia 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

INCAT  zariadenie  sa  pripravilo  z  ihly z  nehrdzavejúcej  ocele  o  dĺžke  80  mm  s 
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vonkajším priemerom 1,3 a vnútorným priemerom 1,1 mm. Do prednej časti ihly sa vložila 5 

mm dlhá frita pripravená s tenšej ihly rovnakého typu (1,1/0,9 mm) so sintrovanými sklenými 

guličkami (0,125-0,2 mm rozmer) na fixáciu adsorbentov v ihle. Hrot ihly sa opracoval do 

hladka aby sa predišlo krájaniu septa a tým aj upchatiu ihly pri dávkovaní do plynového 

chromatografu. Následne sa ihla naplnila vybraným adsorbentom, príp. kombináciou 

adsorbentov. Za vrstvami sorbentov a tesne pod bočnú dieru sa zasunula ďalšia frita so 

sklenými guličkami. Bočný otvor slúži na lepšiu desorpciu analytov z INCAT zariadenia v 

plynovom chromatografe, jeho výška je nastavená tak, aby cez ňu mohol prúdiť nosný plyn a 

„vymývať“ analyty zo zariadenia. Bočná diera musí byť pri vzorkovaní zakrytá aby sa predišlo 

nasávaniu vzduchu z okolia. Preto sa na INCAT nasadili hadičky z teflónu (kvôli inertnosti) a 

silikónu (kvôli tesneniu) na zakrytie bočnej diery počas odbere vzorky. Na koniec ihly sa 

nasadil zatvárací ventil. Schéma INCAT zariadenia je znázornená na Obrázku 2. 
 
 

 
 

Obr.2. Schéma pripraveného INCAT zariadenia. 
 

Zariadenie INCAT umožňuje vzorkovanie látok so širokým spektrom prchavosti. 

Zachytenie nepolárnych látok sa dosiahlo vhodnou kombináciou uhlíkových adsorbentov. Na 

sledovanie zloženia vzoriek moču sme však potrebovali vyvinúť zariadenie ktoré umožňuje aj 

zachytenie polárnejších látok, ako alkoholy, aldehydy, ketóny, a pod. a preto sme sa rozhodli 

použiť aj sorbenty na inom princípe. Testovali sme rôzne typy polymérnych adsorbentov, 

grafitových sadzí aj molekulových sít a na základe výsledkov analýz sme si vybrali 

Chromosorb W s 20 % SE-54, Carbopack X a Carboxen 1000. 

 
Analýza reálnych vzoriek 

 
Na chromatografických záznamoch vzoriek moču pacientov trpiacich na bližšie 

nešpecifikovanú metabolickú poruchu na obrázkoch 3 a 4 pozorujeme najmä zvýšené 

koncentrácie rôznych ketónov v moči (až niekoľko tisíc násobne vyššie v porovnaní so 

zdravým močom) v niektorých prípadoch dokonca mimo rozsah detektora. 
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Obr. 4. Chromatografický záznam vzorky moču pacienta s metabolickou poruchou (A) a štandardnej 
vzorky moču (B); 1 – acetón, 2 – bután-2-ón, 3 – pentán-2-ón, 4 – heptán-3-ón, 5 – heptán-3-ol, 6 – 4- 
metylfenol, 7 – kyselina valproová. 

 
Okrem toho bola napríklad vo vzorke na obrázku 3 stanovená prítomnosť metanolu v 

moči a na obrázku 4 kyseliny valproovej, ktorá je používaná ako účinná látka liekov na 

tlmenie epileptických záchvatov. 
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Záver   
Práca   bola   zameraná   na   overenie   nových   postupov   pri   stanovení   prchavých 

 

metabolitov v moči. Išlo o overenie využitia inovovanej metódy využitím zariadenia INCAT 
 

na uvedený účel. 
 

INCAT zariadenie použité pri analýzach prchavých látok je už v literatúre dostatočne 

popísané ale jeho využitie na analýzu prchavých metabolitov v moči je originálne a doteraz v 

literatúre neuvedené. Po stanovení optimálneho zloženia sorbentov v INCAT-e, podmienok 

vzorkovania i dávkovania pre GC-MS analýzu sa ukázala táto metóda dostatočne citlivá i 

robustná pre použitie na analýzu prchavých metabolitov v biologickej matrici typu moč. 

Cieľ práce, testovanie INCAT zariadenia a overenie jeho možnosti využitia pri analýze 

prchavých metabolitov v moči, sa podarilo splniť a dokázať jeho funkčnosť pri analýze tejto 

matrice s vysokou citlivosťou. Z nameraných hodnôt a záznamov získaných pomocou tejto 

metódy bolo možné zreteľne rozlíšiť zdravý moč od patologického a následne identifikovať 

skupinu prchavých metabolitov analyzovateľnú priamo, bez derivatizácie. 
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Abstract 

 
Sintered iron biodegradable materials modified by polymer coating 
Devices made from biodegradable materials become a promising alternative to a permanent orthopedic 

implants. Temporary scaffolds made from these materials can provide desirable results in tissue healing and 
gradually dissolve in vivo by corrosion processes. This work is dedicated to preparation of iron based metallic 
structures prepared by powder metallurgy which were modified by polyethyleneglycol (PEG) coatings  in 
different concentration. Corrosion behaviour of the prepared samples was observed in the form of static corrosion 
and dynamic corrosion in Hank´s solution. Results show that the rate of degradation of polymer coated samples 
was greater than rate of degradation of pure iron. The highest rate of degradation was observed in porous 
structure covered with PEG with a concentration of 10 wt. %. 

 
 
Keywords: biodegradation, biomaterial, corrosion, powder metallurgy 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Trvalé ortopedické implantáty využívané na fixáciu poškodených kostných tkanív sa 

v súčasnosti vyrábajú predovšetkým z titánu a nehrdzavejúcej ocele [1]. Aj napriek tomu, že 

takéto zariadenia dokážu efektívne poslúžiť v procese liečby, majú niekoľko nevýhod. Pacient 

je po absolvovaní takejto liečby nútený podstúpiť ďalší chirurgický zákrok na odstránenie 

implantátu, čo zvyšuje celkovú ekonomickú i časovú nákladovosť zákroku. Ďalším 

problémom takýchto zariadení je ich mechanická pevnosť [2], ktorá je v porovnaní s ľudskou 

kosťou niekoľkonásobne vyššia, čo môže spôsobiť mnohé ďalšie zdravotné problémy ako je 

napríklad tzv. „stress shielding“ či vyššie riziko zápalov príslušných tkanív [2]. 

Železné biodegradovateľné materiály spĺňajú požiadavky na to, aby sa stali ich 

vhodnou alternatívou [3]. Okrem toho, že poškodenej kosti dokážu poskytnúť adekvátnu 

oporu, prináša ich použitie hneď niekoľko výhod. Takéto implantáty nie je potrebné z tela 

pacienta odstrániť sekundárnym zákrokom, nakoľko postupne degradujú in vivo už počas 

procesu hojenia. Biodegradovateľné celulárne materiály pripravené replikačnou metódou 

zároveň svojou pórovitou štruktúrou pripomínajú samotnú ľudskú kosť, ich pevnosť je preto 

nižšia a sú tak vhodnejším kandidátom v porovnaní s príliš tuhým titánom či oceľou. 

Dôležitými faktormi, ktorými možno posúdiť, či je daný materiál na takúto aplikáciu 
 

vhodný, sú biokompatibilita s hostiteľským prostredím a korózne správanie. Implantát svojím 
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zložením ale ani geometriou nesmie nijak ohroziť pacienta, musí byť netoxický [1]. 
 

Cieľom našej práce bola príprava železného biodegradovateľného materiálu a úprava 

jeho koróznych vlastností nanášaním polymérneho filmu na jeho povrch. Metódou práškovej 

metalurgie bolo pripravených niekoľko vzoriek, na ktoré sa následne nanášala vrstva 

polyetylénglykolu (PEG) v rôznych koncentráciách. Následne boli korózne vlastnosti takto 

pripravených vzoriek študované metódou statickej a dynamickej korózie v Hankovom roztoku 

a podrobené sérii ďalších testov a analýz. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Celulárne vzorky boli pripravené impregnáciou polyuretánovej (PUR) peny 

suspenziou tvorenou 0,2 g želatíny v 6 ml destilovanej vody, rozpustenou pri teplote 60°C a 

následným pridaním 7 g Fe prášku (CIP – carbonyl iron powder, od spoločnosti BASF, typ 

CC d50 3.8-5.3, 3,8-5,3 μm, 99,5% Fe, 0,05% C, 0,01% N a 0,18% O). Takto pripravené 

valčeky boli následne spekané v dvoch krokoch pri teplote 450°C po dobu 120 minút v 

inertnej atmosfére dusíka (N2) a v druhom kroku pri 1120°C po dobu 60 minút v redukčnej 

atmosfére (90% N2, 10% H2). 

Hotové vzorky boli následne pokryté PEG v koncentráciách 5, 10 a 15 hm. % PEG na 
 

1l 96% etanolu, ktoré následne stáli 24 hodín pri laboratórnej teplote. Pred každým 

pokrývaním boli valčeky ultrazvukovo čistené v acetóne, etanole (96%) a destilovanej vode, 

v každom po dobu 10 minút a ponorené do roztoku PEG počas 1 hodiny pri laboratórnej 

teplote a ďalších 2 hodín pri 45°C. Po ukončení sa vzorky sušili pri teplote 45°C počas 3 

hodín. 

Morfológia povrchu vzoriek bola študovaná pomocou metódy skenovacej elektrónovej 

mikroskopie (SEM) spojenej s EDX (Energy Dispersive X-Ray) spektroskopiou. Špecifický 

povrch vzoriek bol určený BET (Brunauer-Emett-Teller) metódou. Korózne správanie takto 

pripravených vzoriek  bolo  pozorované  formou  statickej  korózie  a dynamickej  korózie 

v Hankovom roztoku. Pred koróziou, po 24 a 48 hodinách ponorenia v Hankovom roztoku 

boli uskutočnené EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) merania a zaznamenané 

potenciodynamické polarizačné krivky. 
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Výsledky a diskusia 
 

Na Obr. 1 sa nachádzajú SEM snímky pripravených celulárnych materiálov. 

Rozloženie makropórov a mikropórov zodpovedá štruktúre PUR peny použitej ako predlohy. 

Veľkosť makrokpórov sa pohybuje v rozmedzí od 350 μm do 1700 μm a nanášaný polymér 

nemá vplyv na ich distribúciu. Spolu so stúpajúcou hodnotou koncentrácie PEG dochádza 

k vyhládzaniu povrchu a jeho homogenizácii. Na Obr. 2 možno vidieť mikroštruktúru vzoriek 

pokrytých polyetylénglykolom  na  ich  reze.  Výskyt  mikropórov  je  najvyšší  pri  vzorke 

s najnižšou koncentráciou PEG. Pórovitosť postupne klesá smerom k najvyšším hodnotám 

koncentrácie použitého polyméru. V Tab. 1 sú zhrnuté výsledky EDX analýzy povrchu 

vzoriek pred koróziou. So stúpajúcou koncentráciou PEG možno pozorovať nárast obsahu 

uhlíka a kyslíka na povrchu. 

 
 

Obr. 1 SEM snímky povrchu vzoriek: Fe (a,b), Fe+ 5 hm. % PEG (c,d), Fe + 10 hm. % PEG (e,f), Fe + 15 
hm. % PEG (g,h) 

 

 
 

Obr. 2 Mikroštruktúra prierezu vzoriek pokrytých PEG: a)Fe+ 5 hm. % PEG b)Fe + 10 hm. % PEG c) Fe + 
15 hm. % PEG 

 
Tab. 1 Percentuálne zastúpenie prvkov na povrchu vzoriek pred koróziou získané EDX analýzou 

 
 

Prvok Fe Fe+ 5 hm. % PEG Fe + 10 hm. % PEG Fe + 15 hm. % PEG 
wt.% wt.% wt.% wt.% 

Fe K 98,40 85,87 56,35 0 
C K 0,53 11,42 35,50 59,32 
O K 1,07 2,71 8,15 40,68 

 
 

Vzorky  boli  počas  12  týždňov  ponorené  v Hankovom  roztoku.  Zmeny  úbytku 
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hmotnosti po každom týždni zaznamenáva Obr. 3. Zmeny hmotnosti vzoriek sú spôsobené 

hromadením koróznych produktov a rozpúšťaním celulárnych štruktúr. Po 12 týždňoch došlo 

u všetkých vzoriek k úbytku hmotnosti, ktorý bol väčší pri vzorkách pokrytých polymérnym 

filmom ako pri vzorkách bez povlaku. Najvýraznejší úbytok hmotnosti bol pozorovaný pre 

vzorku Fe + 10 hm. %. Rýchlosť korózie vyhodnotená z ponorových testov jednotlivých 

vzoriek je uvedená v Tab. 2. 

 
Obr. 3 Zmeny straty hmotnosti vzoriek počas 12 týždňov v Hankovom roztoku 

Tab. 2 Rýchlosť korózie vzoriek vypočítaná na základe ponorového testu 

 
Doba ponorenia [týždeň] 

 

Fe 
[mg/m2deň] 

Fe + 5 hm. % 
PEG 

[mg/m2-deň] 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

[mg/m2-deň] 

Fe + 15 hm. % 
PEG 

[mg/m2-deň] 
4 1,535 2,174 2,221 0,628 

8 1,583 1,823 1,889 0,575 

12 1,420 1,526 1,608 0,460 
 

Z potenciodynamických polarizačných kriviek (Obr. 4) bola stanovená degradačná 

rýchlosť v Hankovom roztoku. Korózny potenciál všetkých vzoriek (Tab. 3) je posunutý 

k negatívnejším hodnotám v porovnaní so vzorkami bez povlaku, čo značí nižšiu odolnosť 

voči korózií. 

 
Obr. 4 Potenciodynamické polarizačné krivky celulárnych štruktúr bez povlaku a vzoriek s PEG 

povlakom 
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Tab. 3 Korózny prúd, korózny potenciál a rýchlosť korózie pozorovaných štruktúr vyhodnotené 
z Tafelovych potenciodynamických polarizačných kriviek 

 
 

Vzorka Ekor [mV] 
nameraný 

Ekor [mV] 
vypočítaný 

jkor 

[µA/cm2] 
Rýchlosť korózie 

[mm/rok] 
 

Fe 
 

-566,33 
 

-570,45 
 

55,39 
 

1,287 

Fe + 5 hm.% 
PEG 

 

-614,69 
 

-612,34 
 

103,54 
 

2,405 

Fe + 10 hm. % 
PEG 

 

-629,12 
 

-625,03 
 

119,42 
 

2,774 

Fe + 15 hm. % 
PEG 

 

-646,23 
 

-640,81 
 

118,45 
 

2,751 
 
 

Pred koróziou, po 24 a 48 hodinách ponorenia v Hankovom roztoku boli uskutočnené 

EIS merania. Zo získaných Nyquistových diagramov (Obr. 5) možno vyvodzovať, rovnako 

ako z Tafelovych kriviek, zníženie odolnosti vzoriek pokrytých PEG filmom voči korózií. 

Namerané hodnoty odporu voči prenosu náboja (Rct) (Tab. 4) klesali v smere od vzorky bez 

povlaku k vzorke s najvyššou koncentráciou PEG. 

 
 

Obr. 5 Nyquistove diagramy železných vzoriek namerané pred a počas ponorenia v Hankovom roztoku: a) 
Fe b) Fe + 5 hm. % PEG c) Fe + 10 hm. % PEG d) Fe + 15 hm. % PEG 

 
Tab. 4 Hodnoty Rct získané z Nyquistových diagramov 

 
Doba ponorenia [hod.] Vzorka Rct [W m2] 

 
 

0 

Fe 157,08 
Fe + 5 hm. % PEG 75,51 
Fe + 10 hm. % PEG 59,95 
Fe + 15 hm. % PEG 22,57 

937 



 

 
 

24 

Fe 120,51 
Fe + 5 hm. % PEG 83,40 
Fe + 10 hm. % PEG 66,40 
Fe + 15 hm. % PEG 55,21 

 
 

48 

Fe 94,84 
Fe + 5 hm. % PEG 85,59 
Fe + 10 hm. % PEG 66,45 
Fe + 15 hm. % PEG 57,92 

 
 

Záver   
Metódou práškovej metalurgie boli pripravené celulárne železné štruktúry, ktoré boli 

 

následne za účelom úpravy ich korózneho správania pokryté polymérnym filmom. Morfológia 

povrchu pripravených vzoriek bola študovaná metódou SEM a EDX. Uskutočnené testy 

statickej korózie, dynamickej korózie a EIS merania ukázali, že prítomnosť PEG prináša 

požadované zrýchlenie korózie. Všetky vzorky s naneseným polymérnym filmom korodovali 

rýchlejšie ako vzorka čistého železa, pričom najrýchlejšie korodovali vzorky Fe + 10 hm. % 

PEG a Fe + 15 hm. %. PEG. Železné biodegradovateľné materiály sa ukazujú ako vhodný 

kandidát na prípravu kostných implantátov. Nakoľko okrem vhodnej koróznej rýchlosti je 

dôležitá aj biokompatibilita a nízka cytotoxicita takýchto zariadení, budú vykonané ďalšie 

testy. 
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Abstract 

 
Many phosphonate compounds are used in medicine for the treating of bone diseases and metabolic 

disorders connected with the formation of bone tissue etc. Phosphonate compounds were labelled with 99mTc is 
used as imaging agent for PET or SPECT scanners for screening of bones in clinical medicine. Hydroxyapatite is 
an essential component of vertebrate skeleton. Due to its characteristics, the HA is used as a substitution material 
in dental and orthopaedic surgery. Radionuclide imaging is sensitive clinical method, which is used in the 
investigation of different bone lesions, in diagnosing malignant and benign cancers and the like. As radio tracers 
is used 99mTc in form of pertechnetate anions from 99Mo/99Tc generator. The aim of work was to determine the 
impact of Fe3+, Mg2+ and Ca2+ ions on sorption of 99mTcO4 

- on the Sn-hydroxyapatite. 
 
 
Keywords: sorption; cation; technetium; Sn-Hydroxyapatite 

 
 
 
Introduction and formula of the main aims 

 

Many phosphonate compounds are used in medicine for the treating of both diseases 
and metabolic disorders connected with the formation of bone and the metabolism of Ca. 

Phosphonate compounds were labelled with 99mTc is used as imaging agent for PET or 
SPECT scanners for screening of bones in clinical medicine [1]. 

Hydroxyapatite (HA) is ranked among calcium orthophosphates [2] and it is an 

essential component of vertebrate skeleton. The tooth enamel (90%) and the bones (60%) are 

made up from hydroxyapatites. It is the most commonly used biomaterial, which is used for 

the regeneration of bone tissue. Thanks to its properties, such as biocompatibility, low 

density, 

non-inflammation, non-toxicity, non-immunogenicity, osteoconductivity, chemical stability 

and the similarity with the bone tissue is used the HA as a substitution material in dental and 

orthopaedic surgery [1, 3 – 4]. 

Thanks  Sn2+   cations,  which  are  the  most  used  in  99mTc-radiopharmaceuticals,  is 
 

99mTcO4
-  with oxidative state (VII) reduced to Tc (IV). The technetium with oxidative state 

 

(IV) creates complex compounds with the phosphates and these subsequently makes up bond 

among phosphonates and the bone tissue [1, 5]. 

The  aim  was  to  determine  the  impact  of  Fe3+,  Mg2+    and  Ca2+    ions  on  sorption 
 

of 99mTcO4
- on the Sn-Hydroxyapatite, which was prepared by wet precipitation methods and 
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where the presence of Sn2+ ions in the samples were 0 mol%, 2 mol%, 6 mol%, and 8 mol%. 
 
 
 
Materials and Methods 

 

Chemicals (Tab.1) used in these experiments were of analytical grade by Lachema NP, 

Czech Republic and by SLAVUS Ltd., Slovak Republic. 99mTc – radioisotope was used of 
99Mo/99mTc generator DRYTEC (2.5 to 100 GBq), GE Healtcare, @ 1200 GMT. 
Hydroxyapatite (HA1) was by Sigma - Aldrich Chemie GmbH, Germany. 

Adsorption of technetium on a hydroxyapatite samples was studied by the radio- 

indication method. As a radioisotope indicator was used the 99mTc in form of a pertechnetate 
anion. Sorption experiments were performed by batch method in a plastic tube with a stopper 
at a room temperature. A ratio of liquid to solid was 100:1. The effect of the contact time 
on adsorption of technetium was studied on HA2 and HA3. Towards 30 mg of hydroxyapatite 

was  added  3   ml   of   the   aqueous   phase,   which   was   labelled   with   the   99mTcO4
-. 

A mixture was stirred for 10 – 120 minutes at a constant rate on a laboratory extractor. 

After the adsorption time the mixture was centrifuged at 6000 rpm-1 for 10 minutes. 
Subsequently, it was taken away aliquots volume of supernatant, which was used for the 
measurement. The samples was measured on an automatic gamma counter Wizard 1470, 

Perkin Elmer. A relative error of measurement was < 5%. 
 
 

Tab. 1: An abbreviation of HA, input reactants and process for incorporating Sn2+ ions into Sn-HA 
 
 

 

mark 
 

input reactants process of 
incorporating 

c (Sn2+ ions in HA) 

[mol%] 
 

HA2 
 

Ca(OH)2 
 

H3PO4 
 

SnCl2·2H2O incorporation Sn2+ into 
crystal lattice of HA 

0 mol% 
2 mol% 
6 mol% 
8 mol% 

 

HA3 
 

CaCl2 
 

K2HPO4 
 

SnCl2·2H2O incorporation Sn2+ into 
crystal lattice of HA 

 
 
Results and Discussion 

By increasing the concentration of Ca2+ ions in solution the percentage of sorption of 

the 99mTcO4
- almost did not change for samples HA2. HA3 behave differently compared 

to previous hydroxyapatite. The effect of Ca2+ cations for sorption was decreased in the order 

of 1·10-2 ˃ 1·10-1 ˃ 1·10-3 ˃ 1·10-5 ˃ 1·10-4 mol·dm-3 (Tab. 2. and Fig. 1.). At a concentration 

of Ca2+ ions in a solution of 1·10-3 and 1·10-4 mol·dm-3, with the increasing representation 

of Sn2+ was decreased the percentage of sorption. For other concentrations of the competitive 

cation,  R%  was  the  highest  for  sorbents  with  6  mol%  Sn2+   (Tab.  2.  and  Fig.  1.). 
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This behaviour may be due to with preparation of the sorbent, when were used a salt of the 
phosphoric acid with a differently representation  of Sn (II) and Sn (IV) in the sorbent. 
In general, calcium cations have no effect on the sorption of pertechnetate to Sn- 

hydroxyapatite. Thus the presence of competing Ca2+ ions, although there may be the ion 

exchange the Sn2+ or Sn4+ on the surface of HA, do not affect the present Sn2+ ions in the 

solution. Therefore, Sn2+ ions can cause the reduction of the pertechnetate ions in the 
chemical form, which can then be adsorbed to the surface of HA – TcO2, TcO(OH)2, etc. 
The percentage of sorption of the technetium may vary depending on the amount of tin in the 

oxidation state II. The pH at the sorption of the pertechnetate was ranged from 5 to 6.5 for all 

sorbents. 
Tab. 2. KD and R% at the samples hydroxyapatite at effect of the Ca2+ ions 

 
 

Ca2+ 10^-1 
KD R (%) 

10^-2 
KD R (%) 

10^-3 
KD R (%) 

10^-4 
KD R (%) 

10^-5 
KD R (%) 

0 mol% HA2 37 26,81 29 22,53 29 22,78 24 19,48 -4 -4,55 
2 mol% HA2 904 90,04 1904 95,01 1381 93,25 1446 93,53 981 90,75 
6 mol% HA2 997 90,89 1611 94,16 2286 95,81 1520 93,83 845 89,41 
8 mol% HA2 1264 92,67 2313 95,86 1988 95,21 1877 94,94 1089 91,59 
0 mol% HA3 34 25,18 44 30,75 34 25,62 19 16,10 9 8,42 
2 mol% HA3 728 87,93 2218 95,69 536 84,28 517 83,79 755 88,31 
6 mol% HA3 1593 94,09 2175 95,60 1274 92,72 247 71,20 269 72,91 
8 mol% HA3 1782 94,69 114 53,30 706 87,59 98 49,46 95 48,81 
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60 

60 

40 

40 

20 
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0 
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3 
0 mol% HA2 
2 mol% HA2 
6 mol% HA2 
8 mol% HA2 

0 mol% HA3 
2 mol% HA3 
6 mol% HA3 
8 mol% HA3 

c [m ol/ d m  ] 

 
 

Fig. 1. The effect Ca2+ ions on the sorption of pertechnetate on the HA-samples 
 

 
Similar at the Ca2+ also Mg2+ competitive cations had minimal effect on the sorption 

on  the  HA2.  The  effect  of  concentration  of  magnesium  cations  on  the  percentage 
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of sorption of the technetium for samples HA3 declined in the order of 1·10-2 ˃ 1·10-3 ˃ 1·10- 

4 ~ 1·10-1 ˃ 1·10-5 mol·dm-3 (Tab. 3. and Fig. 2.). At an initial concentration of 1·10-5 mol·dm-
 

3 with increasing representation of Sn2+ decreased the percentage of sorption. At 

concentrations of 1·10-4 mol·dm-3, 1·10-3 mol·dm-3and 1·10-2 mol·dm-3 was the lowest R% for 
sorbents with the highest representationof stannous – 8 mol% (Tab. 3. and Fig. 2.). Specific 
behaviour  HA3  may  probably  be  caused  in  material  composition,    by  the  method  of 

preparation and on the time between preparation and given experiments, because in the 

sample might occurred the oxidation of Sn (II) to Sn (IV) on the surface of the sorbent as a 

result of storage. The pH of the samples uptake of pertechnetate HA2 and HA3 are in the 

range of 5 to 6.5 in all concentrations of Mg2+ ions in solution. 
 
 

Tab. 3. KD and R% at the samples hydroxyapatite at effect of the Mg2+ ions 
 

 

Mg2+  
KD 

10^-1 
R (%) 

10^-2 
KD R (%) 

10^-3 
KD R (%) 

10^-4 
KD R (%) 

10^-5 
KD R (%) 

0 mol% HA2 36 26,50 21 17,61 17 14,27 27 21,40 36 26,24 
2 mol% HA2 554 84,71 951 90,49 491 83,07 1045 91,26 912 90,12 
6 mol% HA2 499 83,31 1264 92,67 1185 92,22 1394 93,30 1438 93,50 
8 mol% HA2 919 90,19 905 90,05 1240 92,54 1841 94,85 1976 95,18 
0 mol% HA3 48 32,26 28 21,85 21 17,28 29 22,22 43 30,01 
2 mol% HA3 528 84,06 1002 90,92 622 86,14 670 87,01 1389 93,28 
6 mol% HA3 183 64,70 892 89,92 2479 96,12 1098 91,65 381 79,19 
8 mol% HA3 348 77,70 1249 92,59 588 85,46 89 47,18 103 50,77 
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Fig. 2. The effect Mg2+ ions on the sorption of pertechnetate on the HA-samples 
 

 
The sorbent HA2 with increased concentration of Fe3+  ions in the solution decreased 

the percentage of sorption of the technetium. As for a divalent cations as well as for the Fe3+
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might be expected that behaviour of the sorbent HA3 was different. The greatest influence 

on iron ions sorption was at an initial concentration of 1·10-5 mol·dm-3 and 1·10-1 mol·dm-3. 

Slightly less impact ions had a  concentration  of  1·10-4  mol·dm-3.  The  least  affected 

was the sorption of Fe3+ ions at a concentration of 1·10-2 mol·dm-3 and 1·10-3 mol·dm-3 

(Tab. 4. and Fig. 3.). At the 1·10-5 mol·dm-3 and 1·10-4 mol·dm-3 Fe3+ percentage of sorption 

with increasing representation of tin decreased. The  presence  of  competing  ions  Fe3+ 

does not significantly affect the reduction of Tc (VII) to (IV) using Sn2+. Similarly the 
stannous concentration has almost no effect on the sorption of the technetium. The pH of HA2 

and HA3 were in the range of 6.7 to 7.5. At all concentrations of Fe3+ ions, in addition to 

concentration 1·10-2 mol·dm-3 where pH was 1. 
 

Tab. 4. KD and R% at the samples hydroxyapatite at effect of the Fe3+ ions 
 

 
Fe3+ 10^-1 

KD R (%) 
10^-2 

KD R (%) 
10^-3 

KD R (%) 
10^-4 

KD R (%) 
10^-5 

KD R (%) 

0 mol% HA2 72 41,83 22 17,70 2 2,15 -6 -6,79 26 20,38 
2 mol% HA2 354 77,97 6348 98,45 6262 98,43 1992 95,22 961 90,58 
6 mol% HA2 303 75,21 4019 97,57 6600 98,51 2563 96,25 1498 93,74 
8 mol% HA2 203 67,04 8107 98,78 5962 98,35 2910 96,68 1213 92,38 
0 mol% HA3 6 5,95 1 0,74 -2 -1,59 37 27,21 40 28,62 
2 mol% HA3 405 80,21 11751 99,16 1679 94,38 965 90,61 1386 93,27 
6 mol% HA3 502 83,39 12416 99,20 4619 97,88 606 85,83 221 68,80 
8 mol% HA3 310 75,61 8559 98,85 5263 98,14 147 59,47 81 44,66 
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Fig. 3. The effect Fe3+ ions on the sorption of pertechnetate on the HA-samples 
 
 
Conclusion 

We studied the effect of parameters of the competing cations – Ca2+, Mg2+  and Fe3+
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on the sorption of the pertechnetate ions on samples of the HA2 and HA3. In this work 
we found that the effect of competing cations was not highly significant – R% was between 
70% and 99% almost all the sorbents. Largely the percentage of sorption depended on the 

initial concentration of competing cations, which ranged from 1·10-1mol·dm-3 – 1·10- 

5mol·dm-3. 

R%  values  were  also  influenced  by  the  representation  of  Sn2+   cations  in  the  samples 
 

and the input materials, which were used for preparation of sorbents. Generally, the impact of 

competitive cations for sorption of the pertechnetate was increased in order Ca2+ ˂ Mg2+ ˂ 

Fe3+. 
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Abstract 

 

Forensic Concept of Secondary Ion Mass Spectrometry in Car Paint Database 
Forensic chemistry is expanding field where secondary ion mass spectrometry plays prospective role as 

powerfull technique of analytical chemistry. A focus is on car paint chemical characterization, where two red paints are 
compared. The spectrum of clear coat of the car paint consists of fluorinated carbon compounds with silicon / 
aluminium additives. The two compared clear coats differ in the fluorine intesities, suggesting different origin. A 
forensic database of clear, color, and base coats of variety of car paints is planned to be established. 

 
Keywords: forensic chemistry; secondary ion s mass spectrometry; car pain; 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Forenzná analýza je súbor analytických metód využívaných pre získanie dôkazov v súdnom 

procese. Tieto metódy pochádzajú z forenzných vied, medzi ktoré patria: forenzná chémia, súdne 

lekárstvo, súdna psychológia, antropológia, fonoskopia, balistika a forenzná toxikológia. Forenzná 

chémia plejádov experimentov poskytuje dôkazy pre ďalšie súdne konanie. Na skúmanie zaisteného 

dôkazoveho materiálu (laky, drogy, zbrane, telové tekutiny, dokumenty) tak využíva poznatky a 

metódy z analytickej, fyzikálnej, organickej, anorganickej chémie a v neposlednom rade i z 

biochémie. [1, 2] 

Práca sa zameriava na skúmanie zloženia lakov na karosérii automobilov pomocou 

hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov. Cieľom tejto práce je zistiť chemické zloženie laku 

dvoch rôznych  vzoriek  a  porovnať  ich.  Zloženie  predstavuje  distribúciu  vybraných  prvkov 

a molekúl, ktoré reprezentujú povrchové chemické zloženie a hĺbkový profil. 

Perspektívne zameranie je na porovnanie zloženia, odolnosti a iných špecifických vlastností 

jednotlivých typov autolakov na rôznych automobiloch. Na základe týchto poznatkov bude 

vytvorená databáza pre uľahčenie poskytovania dôkazového maeteriálu na účely súdneho konania. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Všetky plechy a karosérie áut pri výrobe prechádzaju procesom nanášania autolaku, ktorý 
 

má spĺňať estetickú a ochrannú funkciu. Každý z autolakov sa skladá z troch základných vrstiev. 
 

Spodnou vrstvou je základny náter (base coat). Ten sa nanáša kvôli efektívnemu previazaniu 
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autolaku s karosériou. Na tento náter je nanášaná farebná vrstva (colour coat). Vrchnou časťou 

autolaku je priehľadná vrstva laku (clear coat), ktorá svojou tvrdosťou chráni farebný náter, viď 

obr. 1. . [3] 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Zloženie autolakov 
 
 
 
K dispozícii  boli  dve  vzorky  plechov  áut:  svetločervená  a tmavočerená.  Vzorky  boli  zámerne 

vybraté rovnakej farby pre dokázanie rozdielov chemického zloženi. 
 
 

Hmnotnostná spektrometria sekundárnch iónov (Secondary Ion Mass Spectometry , SIMS), 

znázornené na obr. 2. je fyzikálno-chemická metóda, ktorá sa využíva na analýzu chemického 

zloženia rôznych druhov materiálov. Princípom SIMS je bombardovanie povrchu materiálu 

primárnymi iónmi, v našom prípade ide o ióny bizmutu (Bi+). Tieto inóny prenikáju materiálom a 

svoju kinetickú energiu prenášajú na zasiahnuté atómy a molekuly, čím vytvárajú kolíznu kaskádu. 

Odprášené sekundárne ióny z povrchu materialu sa potom analyzujú v detektore. Tvorba 

sekundárnych iónov je možná troma procesmi: protonizáciou/deprotonizáciou, stratou funkčných 

skupín a kationizáciou molekúl. Detekčný systém tejto metódy je založený na  princípe doby letu 

iónov. Pomocou rýchlosti, ktorou preletí ión kolónou dokážeme určiť jeho hmotnosť. Medzi časom 
 

letu a hmotnosťou platí nepriama úmera, čím je ión ťažší, tým pomalšie letí. [2, 4] 
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Obr. 2. SIMS – princíp fungovania prístroja 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Skúmané boli vzorky svetločerveného a tmavočerveného laku áut. Na týchto vzorkách boli 

odmerané hmotnostné spektrá v pozitívnej aj v negatívnej polarite. Na vrchnej vrstve autolaku boli 

pozorované spektrálne rozdiely. Najzásadnejšie rozdiely v zložení boli identifikované v obsahu 

uhlíka, fluóru, kremíka a hliníka. 

Na obrázkoch obr. 3. a obr. 4. možno vidieť, že v pozitívnej polarite boli identifikované 

nasledovné píky: H+, C+, CH+, Al+, C2H2
+, Si+, CF+, C3H3

+, C3H6
+, C3H7

+,C4H7
+, C7H7

+, C5H9
+, 

C6H9
+. 

 
 

Obr. 3. Svetločervený lak v pozitívnej polarite 
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Obr. 4. Tmavočervený lak v pozitívnej polarite 
 
 
 

Na obrázkoch obr. 5. a obr. 6. možno vidieť identifikované píky oboch vzoriek v negatívnej 

polarite. Identifikovanými píkmi sú : H-, C-, CH-, Cl-, OH-, F-, C2H-, Si-, AlO2H-. 

 
 

Obr. 5. Svetločervený lak v negatívnej polarite 
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Obr. 6. Tmavočervený lak v negatívnej polarite 

 
 
 

Pre prehľadnejšie zobrazenie rozdielov bola zostrojená tab 1, do ktorej boli uvedené píky 

a ich namerané hodnoty intenzít v kountoch (cts). V tabuľke je uvedený rozdiel v pozitívnej polarite 

v obsahu uhlíka, fluóru, kremíka a hliníka a v negatívnej polarite je opäť uvedený fluór a taktiež 

chlór, pravdepodobne kontaminant. 
 
 

Tab. 1. Intenzity identifikovaných píkov v pozitívnej i negatívnej polarite 
 

  Intenzity píkov v cts 
vzorka  C+ CF+

 Si+ Al+
 F- Cl- 

svetlo červená 373 939 537 110 194 709 45 982 1 170 311 16 060 
tmavo červená 20 045 18 277 46 149 20 622 64 667 12 102 

 
 

Na základe týchto údajov je možné predpokladať, že priehľadná vrstva svetločerveného 

autolaku obsahuje, na rozdiel od tmavočerveného, vačšie množstvo organických a fluórovaných 

zlúčenín. Namerané vyššie intenzity kremíka a hliníka v svetločervenej vzorke môžu indikovať 

prítmnosť hlinito-kremičitanov, ktoré bývaju súčasťou niektorých typov autolakov. 
 
 
 
 
 
 

Záver   
V hmotnostných spektrách svetločerveného a tmavočerveného plechu boli zistené chemické 

 

rozdiely  vo  vrchnej,  priehľadnej  vrstve  autolakov.  Za  najzásadnejšie  zistenia  zatiaľ  možno 

949 



považovať rozdiely v obsahu uhlovodíkov, fluórovaných zlúčenín a látok obsahujúcich kremík a 
hliník. Všetky spomenuté látky sú vo vyššiej miere zastúpene v type svetločerveného laku. Na 

oboch lakoch vystupuje sodík v pozitívnej polarite vo forme Na+  a v negatívnej polarite chlór vo 

forme Cl- , ktoré však predstavujú kontaminanty. Všetky merania boli uskutočnené za identických 
 

podmienok. 
 

Nasledujúcím cieľom je urobiť hĺbkový profil týchto dvoch plechov a získať tak väčšie 

množstvo informácií o zložení jednotlivých lakov. Dáta budú potrebné pri vytváraní databázy 

autolakov, ktorá by mohla najsť využitie vo forenznej chémii. 
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Abstract 

 

New derivatives of the isatin naphthalimidehydrazones system containing an acidic hydrazo group were 
synthesized. Further functionalization of the isatin core in position 4 and 5 leads to increase luminiscence. Some 
compounds exhibit high chemosensor selectivity in the determination of F- and CH3 COO- anions. 

 
 
Keywords: Isatin-3-naphthalimidehydrazone, Sensor, Fluorescence 

 

 
 
Introduction 

 

Luminescent and colorimetric anion recognition and sensing is a rapidly developing 

field in analytical chemistry [1]. For example, nature provides us with many great examples 

for anion recognition, mainly based on hydrogen-bonding interactions with anion or 

electroneutral organic receptors [2]. Employing these weak interactions as the foundation of 

receptor design to these recognition events is notorious but difficult because solvent 

molecules compete more effectively for both the receptor (host) and anion (guest). As 

mentioned, one of the first examples of anion sensing using electroneutral was thiourea 

hydrogen bonding motifs in fluorescent PET chemosensors [3]. 

In this contribution, we present several naphthalimide-based receptors with isatin core, 

which belong to a family of new charge-neutral colorimetric chemosensors for strongly basic 

fluoride anions (pKa HF/H2O=3,17; pKa HF/DMSO=15) - see structures in Fig. 1. 
 
 

 
 

Fig. 1. Structures of studied isatin-naphthalimidehydrazones 
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The recognition of the biologically important anions is achieved in 

dimethylformamide solution (or with 10% content of water) via hydrogen bonding as we 

published our results with similar compounds [4]. Furthermore, the anion binding is 

accompanied by a color change and fluorescence OFF/ON systems. Sensors were made (Fig. 

2.) by reacting (5-substituted) isatin with N-(prop-2-yl)-1,8-naphthalimide-4-hydrazine. 

Naphthalimide hydrazine was prepared by Yanmei et al. procedure from 4-bromo-1,8- 

naphthalic anhydride and 2-propylamine to form 4-bromo-N-(prop-2-yl)-1,8-naphthalimide. 

Then, alkylated naphthalimide reacting with hydrazine hydrate in ethanol to form starting 

material in high yield for condensation with isatines [5]. 
 
 

 
Fig. 2. Representative synthesis of hydrazones 1-4 

 
 
Naphthylimide-4-hydrazones  have  properties  of  excellent  sensitive  sensors  for  F-   and 

 

CH3COO- anions (detection limits are in Tab. 1.). 
 
 
Materials and methods 

 

Spectroscopic measurements 
 

Electronic absorption spectra were obtained on an Agilent 8453 (Agilent, USA) 

diode array spectrophotometer. Solution fluorescence was measured in a 1 cm cuvette 

with a FSP 920 (Edinburgh Instruments, UK) spectrofluorimeter in a right-angle or 

front/face arrangement (to exclude solution self-absorption). The time-resolved 

fluorescence measurements were performed on a  FSP  920  (Edinburgh  Instruments, 

UK) spectrofluorimeter with a  time-correlated  single-photon  counting  (TCSPC) 

module and a red sensitive high speed photomultiplier in peltier  housing, featuring 

Hamamatsu H5773-04 detector (R928P detector; Edinburgh Photonics, UK). 

Excitation source was 402.8 nm picosecond pulsed diode laser (Model EPL-405; Pulse 
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Width: 60.5 ps; Edinburgh Photonics, UK). Reconvolution fit analysis software (F900, 

Edinburgh Instruments) was used for lifetime data analysis. 

Titration experiments 

Materials 

F-  and  CH3 COO-  anions  in  titration  experiments  were  added  in  the  form  of 

tetrabutylammonium (TBA+) salts purchased from Sigma-Aldrich (USA), and used 

without further purification. All chemicals for synthesis of final compounds were 

purchased from Sigma Aldrich and Across Organics. 

General method 
 

All titration experiments were carried out in DMSO and DMF at 298.16 K. The 

solutions of compounds 1-4 were titrated with the corresponding anion solutions. The 

titration process was monitored by UV-Vis and fluorescence spectroscopy (in a 1 cm 

cuvette). 

Synthesis 
 

The synthesis of compounds under study has been published by Yanmei and col. [5]. 
 
 
 
Results and Discussion 

 

We have prepared naphthylimidehydrazones 1-4. We assumed that these compounds 

could serve as colorimetric and (possibly) luminescent sensors for strongly basic F- and 

CH3COO- anions. Both assumptions are confirmed by the compound 4 with 2,6- 
dimethoxyphenyl moiety in position 4 on isatin core and N-isopropylnaphthylhydrazone 

group. Excellent sensitivity for F- anions was recorded by absorption spectra – see Fig. 3. 
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Fig. 3. UV/Vis spectra compounds 4 in DMSO (10-4 M) with increasing concentration of TBAF as 
F- anions source 

 
For each compounds was determined quantification parameters in organic solvent for 

both strongly basic anions (Tab.1.). The most sensitive sensor for both anions is compd. 3 

with 5-(trifluoromethoxy)isatin core as evidenced by quantification limits. 
 
 

Tab. 1. Detection (3σ/S) and quantification (10σ/S) limits for strongly basic F- and CH3 COO- anions (using 
studied long-wavelength isatin naphthalene imide-hydrazone 1-4 Z-isomer sensors in DMF at 298.16 K (refer to 

absorbance at 630 nm; σ = 0.005)) 
 

 
 
 

Compd 

 
 

3σ/S 
F-  (mol dm-

 

 
 
 

10σ/S - -3 

DMF  
 
 

3σ/S - -3 

 
 
 

10σ/S - -3 

3) F (mol dm  ) CH3 COO (mol dm  ) CH3 COO (mol dm  ) 
 

1 (MIR-117) 1.7×10-6 5.7×10-6 1.3×10-6 4.4×10-6
 

 
2 (MIR-70) 6.3×10-7 2.1×10-6 1.8×10-6 6.0×10-6

 
 

3 (MIR-110) 6.0×10-8 2.0×10-7 2.0×10-7 6.6×10-7
 

 
4 (MIR-180) 2.3×10-6 7.7×10-6 2.9×10-6 9.7×10-6

 
 
 

Compounds 4 was very attractive for us because of his luminescent properties. 

Intensive fluorescence was determined for compd. 4. The other compds. 1-3 substantially not 

produce luminescence, what is evidence in quantum yields and lifetimes in Tab. 2. In Fig. 4 is 

a plot of normalized fluorescence intensity at the life time. 
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Tab. 2. Quantum yields and lifetimes of 3-naphthalimidehydrazones of isatins 
 

vzorka   φ τ1 / ns % τ2/ ns % τ3/ ns % χ2 
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0,03 

 
0,04 
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Fig. 4. Dependence of intensity of fluorescence at the lifetime (IRF- instrument response function) 
 

The above results show that in the compd. 1-3 leads very fast processes. These 

processes quenching luminescence. We expect that more lifetimes of this compd. could be 

possibly related with isomerisation. Quenching of luminescence of compd. 4 could be related 
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with intersystem crossing (ISC) or rotation of 2,6-dimethoxyphenyl moiety on isatin core in 

position 4. We have not confirmed or disproved these results yet. 
 
 
Conclusion 

 

We prepared several compounds based on (substituted) isatin and (N-propy-2-yl or 

amino)naphthylimide-4-hydrazine. We verified their usage as colorimetric and fluorimetric 

sensors for strongly basic anions – F-, CH3COO-. We determined significant sensitivity in 
case of compd. 3 with very low detection and quantification limits. Compd. 4 exhibited 
luminescence (fluorescence) in relative high quantum yield. 
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Abstract 

 

Coparison of traditional extraction methods with supercritical fluid CO2 extraction of plant S. 
grosvenori. 

In our research we focus on efficiency of extraction methods used for the study of the plant Siraitia 
grosvenori. We compare traditional extraction methods with modern technique – supercritical fluid CO2 
extraction, which is a modern environmentally friendly method of extraction. In our study we compare 
percentual yealds of these methods and the relationship between CO2 density and extraction yeald . The smalest 
yeald were obtained by using maceration (only 0,04 %). On the other hand, the highest percentage of yeald 
(from 1,07% to 2,9 %) were noticed by using supercritical fluid CO2 extraction. Concerning SFE method, our 
results confirmed the assumption about corelation of CO2 density with the percentage of yeald. 

 
 

Keywords: extraction; isolation; yield; density 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Konvenčné metódy ako sú macerácia alebo destilácia vodnou parou sú metódy hojne 

využívané už niekoľko desaťročí pre izoláciu rôznych typov zlúčenín  z rastlinných 

materiálov, predovšetkým vonných, či chuťových látok. Použitie extrakčných nástavcov – 

Soxhletovho alebo Likens-Nickersonovho aparátu môže byť výhodné z pohľadu vyšších 

výťažkov v porovnaní s maceráciou. Napriek tomu majú tieto tradičné metódy nevýhody ako 

je napr. dlhý čas extrakcie alebo použitie väčšieho množstva rozpúšťadiel, s čím následne 

súvisí aj problém s ich regeneráciou. V súčasnosti je trendom hľadanie alternatívnych 

extrakčných metód, ktoré zabezpečujú jednak vysoké výťažky a zároveň selektivitu 

extrahovaných látok. V neposlednom rade svoju úlohu zohráva aj ekonomický či 

environmentálny faktor. 

Práve tu vzniká priestor pre využitie inovatívnejšej extrakčnej metódy akou je metóda 

superkritickej fluidnej extrakcie (SFE) Metóda využíva CO2 v superkritickom stave (31°C / 

7,4 MPa) ako hlavný solvent, ktorý je netoxický, environmentálne akceptovaný, lacný a práca 

s ním zahŕňa narábanie s ľahko kontrolovateľnými parametrami ako sú teplota a tlak. Okrem 

spomínaných výhod je tu aj ekonomické hľadisko – keďže CO2 zo zmesi v závere odchádza 

v plynnom stave, minimalizujú sa tak náklady na regeneráciu, prípadné odstránenie veľkých 
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objemov rozpúšťadla z extrahovanej zmesi pri neporovnateľne vyšších výťažkoch cieľových 

zlúčenín z rastlinnej matrice. Oxid uhličitý má v superkritickom stave vlastnosti nepolárneho 

lipofilného rozpúšťadla, preto sa podľa potreby mieša s polárnymi kosolventami, čím sme 

schopní extrahovať aj látky s vyššou (rozdielnou) polaritou [1-3]. 

Naším cieľom je porovnanie tradičných extrakčných metód (Soxhlet, macerácia, 

Likens-Nickerson) so superkritickou fluidnou CO2 extrakciou kvetov rastliny Siraitia 

grosvenori a zároveň zistiť závislosť výťažku SFE extrakcie od hustoty CO2. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V rámci použitia tradičných extrakčných metód boli použité 3 extrakčné metódy – 

macerácia, Soxhletov a Likens-Nickersonov aparát. Výsledky z týchto metód boli následne 

porovnávané s modernejšou extrakčnou metódou – superkritickou fluidnou CO2 extrakciou 

(SFE). 

Vysušené kvety S. grosvenori boli pomleté na prášok. Na maceráciu bolo navážených 

5 g materiálu a zaliatych 50 ml metanolu (p.a., Slavus). Zmes bola miešaná na magnetickom 

miešadle za laboratórnej teploty 72 hodín, následne odfiltrovaná a zahustená do sucha. 

Pri použití Soxhletovho extrakčného aparátu sme tiež použili 5 g materiálu, ktoré boli 

zaliate 100 ml metanolu. Extrakcia prebiehala 8 hodín. Po uplynutí tejto doby bol extrakt 

odparený. 

Pre Likens-Nickersonovu extrakciu sme použili 10 g pomletého rastlinného materiálu. 

Vzhľadom na fakt, že metanol tvorí s vodou zmes, sme ako rozpúšťadlo pre tento typ 

extrakcie zvolili etyl acetát (100 ml). Objem vody bol rovnako 100 ml. Extrakcia prebiehala 

12 hodín, po vychladnutí sme aparatúru rozobrali, oddelili vodnú a organickú vrstvu. Vodná 

vrstva bola potom vyextrahovaná ešte do 30 ml EtOAc (p.a. Slavus). Spojené organické 

vrstvy sme po vysušení Na2SO4 takisto odparili do sucha. 

Poslednou  extrakčnou  metódou  je  metóda  superkritickej  fluidnej  CO2   extrakcie. 
 

V rámci tejto techniky sme vypracovali viacero metód extrakcie, v ktorých sme sa 

modifikáciou dostupných parametrov (teplota, tlak, typ a prietok rozpúšťadla, prietok CO2, 

doba statickej/ dynamickej extrakcie) pokúšali ovplyvniť extrakčnú silu zmesi sCO2 + 

metanol (LC-MS, Sigma Aldrich). Samotný sCO2 správa ako nepolárne lipofilné rozpúšťadlo, 

preto jeho polaritu modifikujeme prídavkom polárneho kosolventu. Vzhľadom na objem 

extrakčných ciel (5 ml) bol navážený približne 1 g extrahovaného materiálu zmiešaného spolu 

so sklenými guličkami pre zlepšenie extrakcie. Vo všetkých extrakciách prebieha najskôr fáza 

dynamickej extrakcie, nasleduje fáza statickej extrakcie a extrakciu dokončuje záverečná fáza 
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dynamickej extrakcie. Vytvorenie metódy pre SFE vyžaduje zváženie všetkých týchto 

parametrov podľa toho, aké látky z matrice chceme extrahovať. Nízke hustoty CO2 

zodpovedajúce podmienkam T=40-50° C, p= 8-9 MPa sú výhodné pre extrahovanie terpénov, 

ktoré sú vtedy o jeden a viac poriadkov rozpustnejšie než napr. parafíny a mastné kyseliny. 

Okrem toho tieto podmienky sú ideálne, ak v extrakte nechceme mať látky s vysokou 

molekulovou hmotnosťou [4]. Naopak, vyššie hustoty CO2 (T= 40-50° C, p= 10-20 MPa) sú 

vhodné podmienky pre extrahovanie oxygenované terpény, ktoré sú kompletne rozpustné 

v sCO2. Za týchto podmienok sa zvyšujú rozpustnosti aj iných typov zlúčenín, ktoré sú 

v extrakte často nežiadúce. Na základe štúdia dostupnej literatúry sme metódy pre SFE 

zostavili ako uvádzame v Tab. 1. 
 
 

Tab. 1. Použité metódy extrakcie SFE 
 

Číslo 
extrakcie 

Prietok 
kosolventu 
(ml/min) 

Prietok 
sCO2 

(ml/min) 

Extrakčná 
teplota 
T [°C] 

Extrakčný 
tlak 

P [MPa] 

Doba 
dynamickej 
extrakcie 

(min) 

Doba 
statickej 
extrakcie 

(min) 

Doba 
dynamickej 
extrakcie 

(min) 
1 3 5 50 10 5 3 5 

2 3 5 50 20 5 3 5 

3 3 5 50 30 5 3 5 

4 3 5 50 37 5 3 5 

5 5 3 50 15 5 1 5 

6 5 3 40 12 5 1 5 

7 5 3 40 10 5 1 5 

8 5 3 40 9 5 1 5 

9 5 5 50 10 5 5 5 

10 5 5 50 20 5 5 5 

11 5 5 50 30 5 5 5 

12 5 5 50 38 5 5 5 

13 5 5 50 7 5 5 5 

14 5 5 50 13 5 5 5 

15 5 5 50 25 5 5 5 

16 5 5 50 34 5 5 5 

 
 

Výsledky a diskusia 
 

Vysušený a pomletý rastlinný materiál bol extrahovaný rôznymi extrakčnými 

metódami. Najskôr  prebiehala  extrakcia  tradičnými  extrakčnými  metódami  –  maceráciou 

a použitím extrakčných aparátov – Soxhleta a Likens-Nickersona. V poslednej fáze sme sa 
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Číslo 

 

Navážka 
[g] 

 

Výťažok 
[mg] 

 

(w/w) 
% 

Hustota 
CO 

kg/m3
 

 
Číslo 

 

Navážka 
[g] 

 

Výťažok 
[mg] 

 

(w/w) 
% 

Hustota 
CO 

kg/m3
 

1 1,12 16,8 1,5 384 9 1,24 22,3 1,8 384,4 
2 1,41 23,9 1,7 784 10 1,07 26,7 2,5 784,4 

3 1,34 38,9 2,9 871 11 1,14 37,6 3,3 870,6 

4 1,55 55,8 3,6 909 12 1,39 56,9 4,1 913,8 

5 1,22 15,9 1,3 700 13 1,09 17,4 1,6 172 

6 1,16 19,7 1,7 689 14 1,20 22,8 1,9 573,64 

7 0,99 13,9 1,4 629 15 1,16 32,5 2,8 834,4 

8 1,02 13,3 1,3 486 16 1,33 51,9 3,9 893,64 

 

venovali vývinu a optimalizácii metódy superkritickej fluidnej CO2 extrakcie. Najmenší 

výťažok extrakcie zo všetkých použitých metód sme získali použitím macerácie – iba 0,04 %. 

O niečo lepšie výsledky sme pozorovali použitím Soxhletovho nástavca (1,27 %) a Likens- 

Nickersonovho nástavca  (1,57  %)  (viď  Tab.  2).  Tieto  výsledky  sa  takmer  zhodovali 

s niekoľkými prípadmi SFE extrakcie (pokusy 1, 5, 7, 8) (viď Tab. 3). V týchto prípadoch 

sme dosiahli výťažky v rozmedzí od 1,3-1,5 %. Zaujímavé je, že tieto výsledky sa spájajú 

s použitím nižších tlakov. V porovnaní s extrakciami, v ktorých boli použité vyššie extrakčné 

tlaky, môžeme potvrdiť, že veľkosť tlak priamo súvisí s množstvom výťažku (viď Obr. 1). 

Táto skutočnosť je spojená práve s hustotou a solvatačnou schopnosťou CO2, ktorá rastie so 

zvyšujúcim sa tlakom. 
 
 

Tab. 2. Výťažky spojené s tradičnými extrakčnými metódami 
 

 

Typ extrakcie 
 

Navážka [g] 
 

Výťažok [mg] Percento výťažku 
% 

Macerácia 5,21 2,84 0,04 
Soxhlet 5,63 71,50 1,27 

Likens-Nickerson 10,14 159,20 1,57 
 

Tab. 3. Výťažky SFE extrakcii 
 
 
 

2 2 
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Obr. 1. Závislosť percentuálneho výťažku od hustoty CO2 

 
Pre superkritickú fluidnú CO2 extrakciu platí, že solvatačná sila superkritickej 

kvapaliny silne a proporcionálne narastá s jej hustotou. Na základe toho platí, že nízke 

hodnoty (približne od 500-780 kg/m3) a vysoké hodnoty (cca od 784 kg/m3) hustoty CO2 

majú rozdielnu extrakčnú silu [5]. Naše výsledky v tomto smere zodpovedajú danému 

tvrdeniu. Najlepší výťažok SFE extrakcie (4,1%) sme pozorovali pri 38 MPa za teploty 50° C, 

kedy bola vzorka extrahovaná 5 ml/min sCO2  s vysokou hustotou (913,8 kg/m3). Pokus 

s veľmi podobnými podmienkami prebiehal pri 37 MPa a teplote 50° C, rovnako za prietoku 5 

ml/min CO2. V tomto prípade bol výťažok o 0,5 % nižší, čo mohlo byť spôsobené aj kratším 

časom extrakcie, prípadne inou kvalitou pomletia kvetov. Napriek tomu všeobecne platí, že 

menšie rozdiely v dobe extrakcie nemajú významný vplyv na výťažok. Na základe našich 

predchádzajúcich skúseností so superkritickou fluidnou CO2 extrakciou sme si overili, že 

ideálna doba extrakcie nepresahuje 30-40 minút. Po uplynutí tohto času, sa výťažky extrakcie 

nijak výrazne už nezvyšujú, čo bol jeden z hlavných dôvodov nastavenia metódy na 15 minút 

v dvoch opakujúcich sa cykloch. 

Všeobecne platí, že teploty 40-50° C/ 10 MPa sú ideálne podmienky pre extrakciu 

esenciálnych olejov. V našom prípade výsledky naznačujú, že najlepšie výťažky sú spojené 

s tlakmi nad 30 MPa. Z pohľadu obsahu esenciálnych olejov a vonných látok však tomu nie je 

celkom tak, pretože bolo zistené, že vyššie extrakčné tlaky zabezpečujú veľmi účinnú 

extrakciu predovšetkým farbív ako sú chlorofyly alebo karotenoidy [6]. Zároveň na základe 

jednoduchej olfaktometrickej analýzy vieme povedať, že extrakty, pri ktorých boli použité 

nižšie tlaky, sú oveľa bohatšie na vôňu, zatiaľ, čo extrakty pri tlakoch od 25 MPa sú bez vône, 

ale intenzívnejšej farby. Tieto tvrdenia nám predbežne potvrdili aj GC-MS analýzy, kde sme 

pozorovali väčšie množstvo vonných látok u extraktov pri nižších tlakoch. Využitie GC-MS 

pri identifikácii obsahových látok extraktov je preto naším ďalším cieľom v rámci hodnotenia 

961 



rôznych extrakčných techník. 
 
 
Záver   

V našom výskume sme sa zamerali na hodnotenie viacerých extrakčných techník – 
 

tradičných metód extrakcie ako sú macerácia, Soxhlet alebo Likens-Nickerson v porovnaní 

s modernou technikou superkritickej fluidnej CO2 extrakcie z pohľadu výťažkov extrakcie. 

Najmenší výťažok sme získali metódou macerácie (0,04 %), o niečo lepšie výťažky sme 

pozorovali u metód – Soxhlet a Likens-Nickerson (1,27 % a 1,57%). Na tejto úrovni sa 

pohybovali aj výťažky použitím SFE pri nižších hustotách CO2, teplotách 40-50° C a tlakoch 

okolo 10 MPa. Najlepšie výťažky sme dostali použitím SFE za vysokých hustôt CO2 a 

vysokých tlakov (od 25 MPa). Na základe toho sme si overili koreláciu medzi hustotou CO2 

a percentuálnym výťažkom extraktu, kde platí, že s narastajúcou hustotou  CO2 

proporcionálne narastá aj výťažok extrakcie. Pri hodnotení je potrebné brať do úvahy aj 

parameter  času.  Hoci  výťažky  u SFE  pri  nízkych  hustotách  CO2   boli  porovnateľné 

s výťažkami použitím konvenčných metód extrakcie – Likens-Nickerson a Soxhlet, u SFE 

bola doba extrakcie výrazne krátka (30 minút). Na rozdiel od toho extrakcie Likens-Nickerson 

a Soxhlet prebiehali 8 a 12 hodín, s čím súvisia aj významné ekonomické náklady spojené 

s týmto procesom. Preto z pohľadu výťažkov, ekonomického aj časového faktoru pokladáme 

superkritickú fluidnú extrakciu za veľmi účinnú a výhodnú metódu extrakcie. 
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Abstract 

 
Carbon nanotubes synthesis on precipitates from mining waste water 

 

In this study, we demonstrate the synthesis of carbon nanotubes on mining waste precipitates. Iron 

shavings made of zerovalent iron are used to treat water flowing from abandoned mining site. Surface of shavings 

is covered by precipitate coating consisting mainly of As, Sb, Mn, Ni and Fe compounds. We used these coating 

as a substrate to CNTs synthesis. Precipitate was deposited on silicon plate. HF CVD synthesis was performed to 

study catalytic properties of substrate. After synthesis dense network on surface of sample was observed proving 

high catalytic potential of studied material. 

 
 
Keywords: Carbon nanotubes; Mining waste water; HF CVD 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kompozity pozostávajúce z uhlíkových nanorúrok (CNTs) a anorganickej matrice 

možno pripraviť na rôznych substrátoch obsahujúcich katalyticky aktívne kovy [1,2]. Jednou 

skupinou týchto substrátov sú materiály prírodného pôvodu. Hoci predstavujú materiály, 

ktorých zloženie a ďalšie chemicko - fyzikálne vlastnosti kolíšu vo veľmi širokom rozsahu, 

existuje niekoľko dôvodov pre ich použitie pre syntézu uhlíkových nanorúrok [3]. Hlavným 

dôvodom je zvyčajne ich výrazne nižšia cena v porovnaní so syntetickými materiálmi. To 

platí aj za predpokladu, že pre zvýšenie ich čistoty a homogenity sa často využívajú rôzne 

časovo náročné separačné techniky. 

K zvláštnym prírodným látkam, ktoré sú potenciálne využiteľné pre vyššie spomenutý 

účel, patria aj rôzne odpadové vody zo spracovania primárnych anorganických surovín. Mimo 

prác hore uvedeného autorského kolektívu, takéto využitie nebolo doteraz publikované. 

Banské vody vytekajúce zo starých baní, v ktorých sa v minulosti ťažili rudné 

suroviny, patria k tým odpadom, u ktorých existuje potenciálne využitie pre syntézu CNTs. 

Ich zloženie je síce veľmi variabilné, avšak takmer vždy obsahujú ióny kovov, ktoré sú 

schopné katalyzovať syntézu CNTs. Otázkou je, či  je možné ich získať vo forme, v ktorej sa 
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ich katalytický účinok prejaví.  Tento príspevok sa zameriava na zodpovedanie tejto otázky a 

dokumentuje využitie zrazenín, ktoré boli získané z takýchto banských vôd. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Syntéza uhlíkových nanorúrok bola realizovaná na vzorkách zrazenín banských vôd zo 

štôlne Agnes v lokalite Poproč. Tá bola už od 17. storočia miestom ťažby antimónu a ťažba 

pokračovala s prestávkami až do roku 1965. Voda vytekajúca z opusteného banského diela 

doteraz predstavuje závažnú environmentálnu záťaž vďaka vysokej koncentrácii antimónu, 

arzénu, niklu, mangánu, železa a ďalších prvkov. (Detailné fyzikálno-chemické 

charakteristiky týchto vôd je uvedené v práci [4].) Pre riešenie tohto problému bola v roku 

2013 inštalovaná čistiaca jednotka, ktorej hlavnú časť tvorili prietokové nádoby s objemom 

1000 litrov naplnené železnými šponami. Bližší popis tejto prietokovej jednotky je uvedený 

v práci [5, 6]. Pri kontakte banských vôd s povrchom špôn dochádza k vyredukovaniu kovov 

obsiahnutých vo vodách v podobe kontinuálnej vrstvy. Práve tieto vrstvy boli využité pre náš 

experiment. 
 
 

 
 

Obr. 2. Železné špony s vrstvou vyredukovaných zrazenín 
 
Syntéza CNTs 

 

Vzorka bola získaná mechanickým zotretím zrazenín zo špôn a následne vo forme 

vodnej suspenzie nanesená na kremíkový wafer o veľkosti 1x1. Cm. Vzorka bola vysušená 

v sušiarni pri teplote 110 °C. Samotná syntéza CNTs prebehla v HF CVD reaktore. Zmes 
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pracovných plynov bola tvorená vodíkom a metánom. Celkový čas depozície bol 25 minút. 

Teplota volfrámových vlákien počas syntézy bola 2020 °C, tlak v reaktore bol 3000 Pa. 

Teplota na povrchu vzorky počas syntézy dosiahla približne 650 °C. Parametre syntézy boli 

odvodené z predchádzajúcich experimentov autorských pracovísk [7, 8]. 

Výsledné produkty boli študované pomocou elektrónového rastrovacieho mikroskopu (SEM) 

JEOL 7500F (Japonsko). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Výsledok syntézy možno pozorovať na obrázkoch č.3 a č. 4. Celý povrch vzorky je 

pokrytý hustou sieťou chaoticky a prevažne vertikálne orientovaných CNTs – pričom nie je 

vidieť pôvodný zrazeninový  substrát.  Priemer  väčšiny  nanorúrok  nepresahuje  100  nm. 

Z dôvodu hustého  pokrytia  nemožno  určiť  presnú  dĺžku  nanorúrok,  avšak  táto  dĺžka 

v žiadnom prípade nepresahuje približnú hranicu 5 µm. Väčšina nanorúrok je pokrytá 

grafénovými vrstvami stočenými do formy prstencov. 
 
 

 
 

Obr. 3. Povrch zrazeniny s hustou sieťou CNTs 
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Obr. 4. CNTs – Povrch nanorúrok pokrytý grafénovými vrstvami 
 

Prezentovaný experiment ukazuje, že látky získané z uvedených banských vôd po 

ťažbe rudných surovín možno použiť pre syntézu uhlíkových nanorúrok. Vzhľadom na 

vysokú koncentráciu katalyticky aktívnych kovov v týchto látkach a zároveň aj vysokú hustotu 

pokrytia povrchu týchto látok fázou uhlíkových nanorúrok, nemožno zistiť, či na tvorbe tejto 

fázy sa podieľajú aj iné, ako atómy železa. 
 
 

Záver   
Doterajšie  výsledky  experimentov  ukazujú,  že  použitá  zrazenina  vykryštalizovaná 

 

z vyššie uvedených banských vôd z lokality Poproč predstavuje veľmi účinný katalyzátor pre 

syntézu CNTs. Ten najmä vďaka mikrokryštalickej štruktúre a morfológii povrchu výrazne 

predstihuje mnohé syntetické materiály používané vo svete pre tento účel. Dá sa 

predpokladať, že veľmi podobný účinok budú mať aj zrazeniny z banských vôd z iných lokalít 

niekdajšej a súčasnej ťažby rúd a to bez ohľadu na to, či by sa jednalo o slovenské alebo 

zahraničné banské lokality. 
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Abstract 

 
Preparation of precursors of glycosyltransferase inhibitors 
Glycosyltransferases comprise a group of enzymes, which are involved in the biosythesis of N- and O- 

linked complex oligosaccharides, glycoproteins, or glycoconjugates. The result of the reactions catalyzed by 
these enzymes is the formation of a new glycosidic linkage. 

We describe here a synthesis of precursors of glycosyltransferase inhibitors as a possible element for 
treatment of large scale diseases based on errors in glycosylation. Thus we prepared compound VI by sequential 
synthesis starting from compound I – benzyl-2-thio-α-D-fructofuranoside. These compounds represent suitable 
and stable precursors for the preparation of target compounds as a transition state inhibitors of 
glycosyltransferases. The structures of all compounds were confirmed by NMR spectral data and elemental 
analyses. 

 
Keywords: saccharides; glycosyltransferases; inhibitors; synthesis; mimetics 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Glykozyltransferázy tvoria skupinu enzýmov, ktoré sa okrem iného zúčastňujú na 

biosyntéze N- a O- viazaných komplexných oligosacharidov v glykoproteínoch [1-3]. 

Výsledkom reakcie katalyzovanej týmito enzýmami je tvorba novej glykozidovej väzby. 

Uskutočňuje sa  tak  transferom  glykozylového  zvyšku  sacharidovej  jednotky  (donora) 

k akceptoru – hydroxylovej alebo amínovej skupine sacharidu, lipidu, respektíve iného 

glykokonjugátu. 

Glykozylácia proteínov plní mnohé funkcie, napríklad oligosacharidová časť 

napomáha foldingu proteínov, stabilizuje bunkový povrch proteínov a obsahuje rozpoznávacie 

epitópy, ktoré aktivujú prirodzený imunitný systém [4-6]. Genetické mutácie, ktoré znižujú 

alebo eliminujú aktivitu glykozyltransferáz môžu viesť k vážnym fyziologickým poruchám 

a môžu mať negatívne dôsledky na ľudí a živočíchov [7]. 

Transfer N-acetylglukózamínového (GlcNAc) zvyšku je katalyzovaný N- 

acetylglukozaminyltransferázami  (GlcNAcT),   pričom   aktivovaný   GlcNAc   je   donorom 

a akceptorom je  pristupujúci  aglykon  (napr.  alkohol  alebo  amín)  (Obr.  1)  -  ide  teda 

o dvojsubstrátové enzýmy. N-acetylglukoaminyltransferázy preukazujú výraznú špecificitu pre 

donorový substrát, zatiaľ čo špecificita pre akceptorný substrát je nižšia. Enzýmy pre svoje 

správne fungovanie obyčajne vyžadujú aj prítomnosť kovového kofaktora [8]. 
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Obr.1. Mechanizmus účinku glykozyltransferáz 
 

Mimetiká týchto  enzýmov  možno  potom  rozdeliť  na  základe  toho,  ktorú  časť 

z komplexu mimikujú, na mimetiká akceptorného substrátu, donorového substrátu, resp. 

bisubstrátové mimetiká [9]. Medzi bisubstrátové mimetiká patria aj mimetiká tranzitného 

stavu, ktoré mimikujú štrukturálne parameter tranzitného stavu enzýmovej reakcie. 

Na základe poznatkov študovanej literatúry a počítačového modelovania boli 

navrhnuté štrukturálne motívy mimetík tranzitného stavu (Obr. 2). Základná štruktúra, nesie 

furanózový skelet, odvodený od príslušnej hexofuranózy (fruktóza, tagatóza, psikóza) – 

donorová časť. Akceptorný substrát je mimikovaný rôzne substituovanou (napr. metyl, etyl, 

fenyl, benzyl) tioglykozylovou skupinou. Mimikovanie odstupujúcej uridín difosfátovej 

(UDP) skupiny reprezentuje príslušný ester kyseliny fosforečnej v polohe C-1, ktorý po 

hydrolýze poskytne potrebný záporný náboj v tejto časti molekuly. Pripojenie tejto skupiny na 

anomérne centrum pyranózových, ako aj furanózových sacharidov bolo už opísané v literatúre 

[10]. 

V rámci ďalších pokusov s týmito typmi zlúčenín prebiehajúcimi v našej výskumnej 

skupine bola tiež zistená nízka stabilita navrhnutých štruktúr. Pre prípravu vhodného 

inhibítora je preto nevyhnutné hľadať stabilnejšie štruktúry, ktoré sa budú od pôvodnej líšiť čo 

možno najmenej. V tejto práci testujeme prípravu odpovedajúcich sulfónových derivátov, ako 

možnú náhradu za pôvodné tioglykozylové deriváty. Očakávaná vyššia stabilita pripravenej 

zlúčeniny VI by mala byť zabezpečená nižšou reaktivitou tiolových derivátov nasýtením síry 

jej oxidáciou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2. Štrukturálne motívy tranzitného stavu 
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Materiál a metódy 
 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (Sigma 

Aldrich, Merck), prípadne látky pripravené spolupracovníkmi v našom laboratóriu. Priebeh 

reakcií, čistota východiskových látok bola sledovaná metódou TLC (silikagél 60 F254, Merck). 

Na stĺpcovú chromatografiu sa použil silikagén 65/40 (Merck). Reakcie citlivé na vzdušnú 

vlhkosť sa uskutočnili v prítomnosti inertnej atmosféry. NMR spektrá vzoriek boli merané na 

prístroji Bruker AVANCE III HD 400 MHz (400 MHz pre 1H NMR, 100 MHz pre 13C 

NMR). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3. Pre 

2D spektrá boli použité HSQC a COSY techniky. Na meranie ESI-MS spektier bol použitý 

prístroj Thermo Scientific Orbitrap Exactive v pozitívnom móde. 

Príprava zlúčenín II-V bola uskutočnená podľa postupov uvedených v literatúre (Obr. 
 

3) [11]. Zlúčenina VI bola pripravená nasledovne podľa literatúry zaoberajúcej sa podobnou 
 

problematikou [12]. 
 

Reprezentatívny postup prípravy zlúčeniny VI: 
 

K miešanému a ochladenému roztoku zlúčeniny V v dichlórmetáne na 0°C bola 

pridaná meta-chlórperoxybenzoová kyselina (mCPBA). Reakčná zmes bola miešaná pri 

laboratórnej teplote 3 hodiny a priebeh reakcie sledovaný pomocou TLC (heptán : etylacetát, 

2:1). Po ukončení reakcie bola reakčná zmes zriedená CH2Cl2, premytá 25 % roztokom 

Na2S2O3, NaHCO3 a vodou do neutrálnej reakcie na lakmus. Organická vrstva bola vysušená 

nad Na2SO4 a rozpúšťadlo odparené na rotačnej vákuovej odparke. Látka bola 

chromatografovaná na kolóne, použité elučné činidlo: heptán : etylacetát v pomere 5:1. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Príprava zlúčenín II-V bola uskutočnená podľa postupov uvedených v literatúre (obr. 
 

3) [11]. Z dôvodu zistenej vyššej stability sulfónovaných zlúčenín, ktoré obsahujú vo svojej 

štruktúre nasýtenú síru, bola pripravená zlúčenina VI postupom uvedeným v časti Materiál 

a metódy na základe literatúry, v ktorej sa autori zaoberali syntézou manozylpyranozylových 

derivátov [12]. 
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Obr.3. Príprava zlúčenín II-VI 
 

Východisková zlúčenina I bola nasyntetizovaná spolupracovníkmi v našom laboratóriu 

[11]. Tá bola v prvom kroku regioselektívne chránená tert-butyldimetylsilylovou chrániacou 

skupinou (TBDMS) v suchom pyridíne, pričom bol získaný produkt II vo výťažku 49%. 

Ďalšia primárna hydroxylová v polohe C-1 bola ochránená dimetoxytritylovou skupinou 

pomocou 4,4´-dimetoxytritylchloridu (TrCl) v suchom pyridíne a prítomnosti 4- 

dimetylaminopyridínu (DMAP) ako katalyzátora. Produkt III bol získaný vo výťažku 78%. 

Takto boli ochránené všetky primárne hydroxylové skupiny. Zvyšné sekundárne OH skupiny 

na uhlíkoch v polohe C-3 A C-4 boli následne v jednom acetylované. Sledom vyššie 

uvedených reakcií sme tak získali požadovanú zlúčeninu IV vo výťažku 92%. 

Pri príprave zlúčeniny V sa využila citlivosť tritylovej skupiny na kyslé prostredie, 

ktorá bola odstránená v prítomnosti kyseliny trifluóroctovej (CF3COOH) a trietylsilánu 

(výťažok reakcie 50%). 

Oxidáciou zlúčeniny V použitím mCPBA ako oxidačného činidla v dichlórmetáne ako 

rozpúšťadle sme získali zlúčeninu VI vo výťažku 59%. Štruktúra zlúčeniny VI bola potvrdená 
1H NMR, 13C NMR, COSY, HSQC a MS. 

 
 

Záver   
Finálna  zlúčenina  VI  bola  pripravená  pomocou  5  krokovej  syntézy  v  celkovom 

 

výťažku 10%, pričom bolo zistené, že sulfónované zlúčeniny vykazujú vyššiu stabilitu ako 

nesulfónované. Pre budúcnosť bude vhodné optimalizovať podmienky jednotlivých reakcií 

kvôli zvýšeniu výťažku. V ďalšom výskume máme v pláne pripraviť zlúčeniny s podobnými 
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štruktúrami vzhľadom na štrukturálne motívy tranzitného stavu mimetík, ktoré boli navrhnuté 

počítačovými metódami. 
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Abstract 

 
Molecular mechanisms of multidrug resistance development and potential prognostic factors of response 

to hemato-oncology treatment 
The goal of our work is study mechanisms of multidrug resistance in hematological malignacies. We 

focused on the study of the SKM-1 cell line. This cell line was established from patient with acute monoblastic 
leukemia (AML) following myelodysplastic syndromes (MDS). Very good results in treatment of MDS are 
achieved using hypomethylating agents such as 5-azacytidine (AZA) and 5-aza-2´-deoxycitidine (DAC). But 
there is a large cohort of patients who do not respond to therapy with these agents. Therefore we decided to study 
response of AZA resistant cells (SKM-1/AZA) to treatment with DAC. We investigated the cytotoxicity of DAC 
against SKM-1 cell line and SKM-1/AZA subline. Further we investigated expresion of ABC transporters and 
expresion of the NF-κB signaling pathway members. Our results showed that SKM-1/AZA cell subline is 
sensitive to treatment with DAC. 

 
 
Keywords: MDS; AML; 5-aza-2´-deoxycitidine; ABC transporters 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Myelodysplastický syndróm predstavuje heterogénnu skupiny ochorení. K rozvoju 

MDS dochádza v dôsledku mutácie hematopoetickej kmeňovej bunky kostnej drene. Pri 

vysoko rizikovom MDS často nastáva progresia do akútnej myeloidnej leukémie a prognóza 

týchto pacientov je zlá [1]. V súčasnosti je známych viacero liečiv, ktoré výrazne zlepšujú 

kvalitu života pacientov a celkové prežívanie. V našej práci sme sa zamerali na dve liečivá zo 

skupiny hypometylačných látok – 5-azacytidín (AZA) a 5-aza-2´-deoxycytidín (DAC). 

Výrazným problémom pri liečbe MDS je rozvoj rezistencie. Časť pacientov je 

primárne rezistentná, veľká skupina pacientov však spočiatku odpovedá na liečbu ale časom 

u nich v dôsledku sekundárnej rezistencie nastane recidíva [2]. V laboratóriách na Ústave 

molekulárnej fyziológie a genetiky SAV bola pripravená sublínia SKM-1/AZA vykazujúca 

rezistenciu voči azacytidínu [3]. 

Našim prvým cieľom bolo zistiť cytotoxický efekt DAC na líniu SKM-1 a jej 

rezistentnú sublíniu SKM-1/AZA. Medzi najčastejšie mechanizmy rezistencie patria aktívny 
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bunkový  eflux  a poruchy  mechanizmov  apoptózy,  preto  sme  sa  v ďalšom  zamerali  na 
 

sledovanie expresie ABC transportérov a členov NF-κB signálnej dráhy [4]. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Bunková línia - používali sme bunkovú líniu SKM-1 pochádzajúcu z periférnej krvi 

pacienta s AML, ktorej predchádzal MDS. Z bunkovej línie sme postupným navykaním na 

AZA pripravili rezistentnú bunkovú líniu SKM-1/AZA. Obidve bunkové línie boli 

kultivované za štandardných podmienok. 

Izolácia RNA  -  celkovú  RNA  sme  izolovali  pomocou  TRI  reagentu  v súlade 

s protokolom výrobcu. 

Prepis RNA na cDNA - ku vzorke sme pridali random hexamer primery a inkubovali 

5min pri 65°C. Po ochladení sme pridali reakčný pufor, reverznú transkriptázu, inhibítor 

RNáz, dNTP. Následne sme vzorky premiešali a nechali inkubovať 5min pri 25°C, 60min pri 

42°C a 5 min pri 70°C 

PCR reakcia - zmes na PCR rekaciu obsahovala: Taq polymerázu, forward a reverse 

primer, templát DNA. Zmes sme premiešali a nechali inkubovať v cyklery pre PCR reakciu, 

pričom teplotu aneallingu sme zvolil ako Tm-5°C. Použili sme 30 cyklov. 

Sledovanie  spôsobu   bunkovej   smrti   -   bunky   sme   po   dobu   72h   kultivovali 

v prítomnosti rôznej koncentrácie DAC. Následne sme ich premyli v PBS. Sledovali sme 

väzbu anexínu konjugovaného s FITC a propídium jodidu na bunky pomocou merania 

fluorescencie prietokovým cytometrom. 

Test toxicity MTS - CellTiter 96® AQueous One Solution Cell Proliferation Assay 

(MTS)Cell titer 96 v súlade s protokolom výrobcu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Ako prvé sme v našej práci testom toxicity MTS určili toxický vplyv DAC na bunkovú 

líniu SKM-1 a jej AZA rezistentnú sublíniu SKM-1/AZA (obr. 1). Bunky sme kultivovali 

v troch časových intervaloch (24h, 48h a 72h). Každých 24 hodín sme k nim bez výmeny 

média pridávali DAC v koncentráciách 0 μM; 0,5 μM; 1 μM; 2 μM; 5 μM. Ako sme 

očakávali, senzitívna línia vykazuje výrazný pokles viability. Podľa výsledku testu toxicity 

sme sa rozhodli v nasledujúcich experimentoch používať 0,5 a 1 μM koncentráciu DAC, ktorá 

mala   na   senzitívnu   bunkovú   líniu   inhibičný  efekt   a zároveň   predstavovala   klinicky 
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akceptovateľnú dávku [5]. U rezistentnej sublínie sme zvyšujúcim sa časom a koncentráciou 

pozorovali mierne zníženie viability buniek. 

 
Obr. 1. Výsledky MTS testu pre bunkovú líniu SKM-1 a SKM-1/AZA. V grafe je zobrazená 24 (24 h), 48 
(48 h) a 72 (72 h) hodinová inkubácia s DAC, pričom toto liečivo bolo k bunkám pridávané každých 24 hodín 

v koncentráciách 0 μM; 0,5 μM; 1 μM; 2 μM; 5 μM bez výmeny média. Údaje predstavujú priemer ± S.E.M. z 3 
nezávislých meraní. Štatistická významnosť:*** hodnoty sa líšia na hladine p< 0,001 

 
 

Ďalej sme sledovali spôsob bunkovej smrti po 72h kultivácii s 0,5 a 1 μM DAC. Pri 

senzitívnej línii sa opäť potvrdila citlivosť na toto liečivo (obr. 3). Podobné výsledky boli 

dosiahnuté aj v štúdii skúmajúcej vzorky primárnej AML. Autori tejto štúdie pozorovali 

indukciu apoptózy vplyvom DAC v týchto vzorkách [6]. Rezistentná sublínia v porovnaní 

s MTS testom vykazuje výraznejší pokles viability buniek v porovnaní s kontrolou (obr.4). 

Táto diskrepancia vo výsledkoch môže byť spôsobená tým, že MTS test je menej citlivý 

a deteguje aj bunky v skorších štádiách apoptózy, ktoré sú metabolicky aktívne. Podiel 

apoptotických buniek v rezistentnej sublínii je menej výrazný ako pri senzitívnej línii, ale tieto 

dáta by mohli nasvedčovať tomu, že tieto dve liečivá nevykazujú cross-rezistenciu. Podobný 

záver predpokladá aj Qin a kol. (2011, 2009), ktorý sa vo svojich štúdiách zaoberá 

mechanizmom rezistencie voči DAC, a usúdil, že mechanizmus rezistencie voči AZA bude 

odlišný, tiež pozoroval bunkovú líniu rezistentnú voči AZA a zároveň senzitívnu voči DAC 

[3, 4]. V inej štúdii bolo pozorovaných 14 pacientov rezistentných voči liečbe AZA, ktorým 

bola následne poskytnutá liečba DAC. U tejto skupiny pacientov bola pozorovaná klinicky 

signifikantná odpoveď na liečbu DAC [9]. K presne opačnému záveru však prišli v štúdii 

Imanishi a kol. (2014). V tejto štúdii bol pripravený model AZA rezistentných bunkových 

sublínií HL-60 a U937. Tieto rezistentné bunkové línie nevykazovali zníženú viabilitu ani pri 

kultivácii s 2 μM DAC [10]. 

Následne sme sa pomocou metódy RT-PCR zamerali na sledovanie zmien na 

molekulárnej úrovni. Konkrétne sme sledovali expresiu ABC transportérov (BCRP, MRP1 
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a MDR1), a tiež členov NF-κB signálnej dráhy (RelA, RelB, c-Rel, NF-κB p50, NF-κB p52). 

Ako internú  kontrolu  sme  použili  β-aktín.  Bunky  boli  kultivované  24,  48  a 72  hodín 

v prítomnosti 0,5 a 1μM DAC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. A: Sledovanie spôsobu bunkovej smrti pomocou fluorescenčnej cytometrie v senzitívnej bunkovej 
línii SKM-1 a rezistentnej línii SKM-1/AZA. B: Fotky príslušných buniek získané pomocou svetelného 

mikroskopu - kultivácia prebiehala v prítomnosti DAC (0; 0,5; 1 μM) po dobru 72h 
 

Pri senzitívnej bunkovej línii sme zaznamenali expresiu BCRP a MRP1, avšak 

nepozorovali sme expresiu MDR1. Pri BCRP sme so zvyšujúcou sa koncentráciou pozorovali 

pokles expresie tohto génu. Pri rezistentnej sublínii sme nepozorovali expresiu génov BCRP 

a MRP1, avšak zaznamenali sme expresiu génu MDR1 (obr. 3). Mohlo by sa zdať, že práve 

P-gp (produkt expresie génu MDR1) bude zodpovedný sa rezistenciu voči AZA, ale podľa 

štúdií Messingerovej a kol. a Imanashiho a kol. to tak nie je [6, 7]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Expresia ABC transportérov BCRP, MRP1 a MDR1 v bunkovej línii SKM-1 a SKM-1/AZA. 
Vysvetlivky: 1: Kontrola; 2: 0,5 μM DAC; 3: 1 μM DAC po 24, 48 a 72 hodinovej kultivácii; NK- negatívna 

kontrola; L- rebrík(štandard) 
 

Na obr. 4 vidíme výsledky RT-PCR členov NF-κB signálnej dráhy. V senzitívnej línii 

sme pozorovali pokles expresie NF-κB p50 (po 48 a 72 h), RelB (po 72 h) a c-Rel (po 48h - 

0,5 μM DAC a po 72h - 1μM DAC). Členovia NF-κB signálnej dráhy plnia v bunkách viacero 
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úloh. Jednou z nich je regulácia expresie anti-apoptických proteínov [11]. Tieto zistenia teda 

korelujú s našimi výsledkami testov cytotoxicity. 

Na rozdiel od senzitívnej bunkovej línie u rezistentnej sublínie SKM-1/AZA sme 

pozorovali expresiu všetkých členov NF-κB signálnej dráhy. U všetkých génov pozorujeme 

nárast expresie po 24 h. Jediný gén, pri ktorom sme pozorovali pokles expresie bol p50 (po 48 

a 72h). Prítomnosť a nárast expresie členov NF-κB signálnej dráhy u SKM-1/AZA, by mohla 

vysvetliť zníženú citlivosť v porovnaní s SKM-1. Presná charakterizácia odpovede AZA 

rezistentných buniek na prítomnosť DAC si však vyžaduje ďalšie štúdium. 

 
 

Obr. 4. Expresia členov NF-κB signálnej dráhy RelA, RelB, c-Rel, NF- κB p50, NF- κB p52 v bunkovej línii 
SKM-1 a SKM-1/AZA. Vysvetlivky: 1: Kontrola; 2: 0,5 μM DAC; 3: 1 μM DAC po 24, 48 a 72 hodinovej 

kultivácii; NK- negatívna kontrola; L- rebrík(štandard) 
 

 

Záver   
V našej práci sme sledovali vplyv DAC na bunkovú líniu SKM-1 a jej rezistentnú 

 

sublíniu SKM-1/AZA. Pomocou testu toxicity a sledovania spôsobu bunkovej smrti sme 

sledovali cytotoxický vplyv DAC na dané bunkové línie. Zistili sme, že rezistentný variant 

SKM1/AZA vykazuje zníženú citlivosť na DAC v porovnaní s SKM-1, ale naše výsledky 

naznačujú, že dané dve liečivá nevykazujú cross-rezistenciu na danej línii. Sledovali sme tiež 

zmeny na molekulárnej úrovni. Pozorovali sme expresiu ABC transportérov. Rezistentná 

sublínia na rozdiel od senzitívnej exprimovala MDR1, avšak expresia tohto génu nevysvetľuje 
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zníženú citlivosť buniek.  Ďalej  sme  sledovali  expresiu  členov  NF-κB  signálnej  dráhy. 

U SKM-1/AZA sme zaznamenali na rozdiel od SKM-1 nárast expresie týchto génov. Avšak 

presné určenie mechanizmov rezistencie a odpovede na tieto liečivá si vyžiada ďalšie 

štúdium. 
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Abstract 

 
Novel hydroxycoumarin derivatives bearing various amino (alkyl amino) substituents were synthesized. 

Since amino and hydroxyl groups are present in studied molecules, it can be assumed that their absorbtion and 
emission spectra will undergo changes in dependence on pH of the environment and therefore can be potentially 
used as indicators for pH measurements. Effects of substituents on pKa values and effect of pH on photophysical 
and photochemical properties of prepared compounds were studied by UV-VIS and fluorescence spectroscopy. 

 
Keywords: fluorescence; coumarin; pH; 

 
 
 
Introduction 

 

Several 7-hydroxycoumarin [1-2] and 7-aminocoumarin [3] derivatives were used as 

important fluorescent indicators for pH measurements and fluorescence probes. Coumarins 

are a group of good candidates, because they have very high fluorescence quantum yield [4], 

large Stokes shift [5], excellent light stability, and low toxicity [6]. At the same time, 

coumarin derivatives have expanded emission profiles tunable from the blue to near-infrared 

(NIR) region by simply changing donors at either the 6- or 7- position and the electron 

acceptor at either 3- or 4- position of the coumarin core structure [7]. So far, based on 

coumarin platform, a number of pH sensitive fluorescent probes with different functional 

groups had been constructed [8]. In most of these sensors, the change of fluorescent property 

is induced by protonation or deprotonation of a specific functional group, such as hydroxyl or 

amino group attached at a suitable position on the fluorophore, leading to a photophysical 

process such as PET or a structural change. 

Photophysical, photochemical and spectral properties of coumarin-based compounds 

are significantly affected by small changes of their environment, predominantly due to the 

coumarin ability to change dramatically charge density in its own skeleton. The spectral 

properties of coumarins are strongly dependent on the polarity, hydrogen bond ability, pH, the 

presence of anions, various metal ions, biologically important compounds and the 

microviscosity or rotational hindrance in their local environment. To evaluate the properties of 

prepared coumarin derivatives 1-4, a spectral study was performed. We have studied UV-Vis 
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and fluorescence spectra of new compounds, the effect of solvents and pH on their spectral 

behaviour. Determination of pKa values of hydroxyderivatives 1-4 was also carried out. 
 
 
 
 
 
 

HO O 
1 

 
NH2 

 

 
O HO 

 
H 
N 

 
 

O O HO 
2 

 
N HO N 

 
O O HO O O 

3 4 
 
 
 
 
 
Materials and Methods 

 

Synthesized compounds were identified by 1H NMR and 13C NMR spectroscopy. 

NMR spectra were recorded by Varian Gemini 300 spectrometer with 300 MHz operating 

frequency for 1H NMR and 75 MHz operating frequency for 13C NMR with TMS used as an 

internal standard. IR (ATR) spectra were recorded on spectrometer Nicolet FT-IR 6700. 

Melting points were specified by Koffler apparatus and were not corrected. Chemicals and 

solvents were commercialy available (Aldrich, Merck-Millipore, Acros, Mikrochem). 

The standard pH titrations on compounds 1-4 (50 μM) were performed in aqueous 

solution. Samples were dissolved in DMSO (5 x 10-3 M) and 50 μL was added to a buffer 

solution (Britton-Robinson, universal buffer solution I, 5 mL) made for adjusting pH. 

Absorption and emission spectra were recorded with the increase in pH values from 2 to 12. 

UV/Vis spectra were recorded on ThermoScientific in 1 cm fluorescence cuvette. 

Fluorescence spectra were recorded on Hitashi F2000 in 1 cm fluorescence cuvette. Used 

solvents (methanol, DMSO, DCM) were HPLC (methanol and DCM, LiChroslov®, Merck- 

Millipore) or UV-spectroscopy grade (DMSO; Uvasol®, Merck-Millipore) and were used 
 

without further purification. 
 

The pH of the solutions was measured with Laboratory pH Meter WTW inoLab 720. 

Britton-Robinson buffer solution consists of a mixture of 0.04 M H3BO3, 0.04 M H3PO4  and 

0.04 M AcOH that has been titrated to the desired pH with 0.2 M NaOH. 
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Results and Discussion 
 

Synthesis 
 

Hydroxycoumarins were prepared by multistep synthesis as follows: 
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Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra 
 

Since amino and hydroxyl groups are present in studied molecules, it can be assumed 

that their absorbtion and emission spectra will undergo changes in dependence on pH of the 

environment. These compounds are capable of formation of salt depending on acidity of NH 

and OH hydrogens, concentration of base or pH of the environment. UV-Vis and emission 

spectra of these salts will be different from initial compound in environment whose pH is 

located above their pKa values. Figures 1-4 show changes in UV-Vis and fluorescence spectra 

depending on pH of the media, in which measurements were carried out. 
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Fig. 1. Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 1, H2 O:DMSO = 100:1 
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Fig. 2. Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 2, H2 O:DMSO = 100:1 
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Fig. 3. Effect of pH on UV-Vis and fluorescence spectra of 3, H2 O:DMSO = 100:1 
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pKa Values for individual compounds are listed in table 1. These values are very close 

for compounds with one hydroxyl group only. They are in good agreement with pKa value of 

7-hydroxycoumarin [9]. Higher pKa values of studied compounds are a consequence of the 

presence of electron-donating substituents in position 3 of coumarin. Effect of substituents on 

pKa values is minimal. Introduction of second hydroxyl group in position 6 induces an 

increase in acidity of both hydrogens, what is in accordance with electron-withdrawing 

properties of substituents. As mentioned above, hydroxycoumarins are often used for 

measurement of basic properties of environment. Table 1 lists quantum yields and 

fluorescence lifetimes of studied compounds in presence of TBAOH. 
 
 

Tab. 1. Fluorescence quantum yields φ and lifetimes τ of excited states of compounds 1-4 and 7-OH coumarin 
in methanol in presence of TBAOH (c = 10-2M). 

 
Compound φ τ1 % τ2 % τ3 % χ2 pKa 

1 0,29 2,38 43,9 3,4 56,1 - - 1,19 8.5 
2 0,05 0,53 79,1 0,93 14,4 4,47 6,5 1,06 8.7 
3 0,01 0,05 26,3 2,86 48,1 5,54 25,6 1,09 8.3 
4 <0,01 0,17 14,9 2,6 68,4 5,65 16,7 1,17 5.9 

  7-OH coumarin 0,72 4,43 100 - - - - - 8.5   
 

 

The concentration of TBAOH was in excessive amount (500 fold) in all 

measurements. Therefore, it can be assumed that equillibrium in solution is fully shifted to the 

side of enolate anion in all cases. Under these conditions, we can see that quantum yield of 

studied 7-hydroxycoumarins depending on substituent in position 3 increases as follows: 

N(CH3)2<NHCH3<NH2. High increase of quantum yield in case of 1 is followed by high 

increase in fluorescence lifetime τ1, similarly to 7-hydroxycoumarin, which was measured as 
 

a refference. Aproximately 3-fold lower quantum yield of 1 can be accounted to the fact that 

the  deactivation  of  excited  state  is  accomplished  by  process  which  is  characterised  by 

fluorescence lifetime τ2  in contrast to 7-hydroxycoumarin, where this way of deactivation of 

excited state is inefficient. The same conclusion may be made for compounds 3 and 2, where 

even  stronger  decrease  of  quantum  yields  are  accompanied  by  further  deactivation  way 

characterised by lifetime τ3 (Table 1). 
 
 

Conclusion 
 

Fluorescence quantum yields of studied compounds are low, therefore it can be 

assumed that they will not achieve sufficient sensitivity for changes in pH of environment, 

particularly in comparision with existing pH sensors. 
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Abstract 

 
Analysis and identification of phenolic compounds in green foods using a combination of HPLC-MS/MS 
The beneficial effects green foods on human health are well known. These benefits are mainly due to 

polyphenol content. The aim of this work was development and utilization of advanced mass spectrometric (MS) 
technique combined with high performance liquid chromatography (HPLC) for analysis and identification of 
polyphenolic compounds in green foods. HPLC-ESI-MS/MS analyses of selected extracts prepared from various 
types of green food and their polyphenolic profiles were performed by LCMS-IT-TOF analyzer equipped with 
electrospray ionization. HPLC separation were carried out on Kinetex XB-C18 (100x2.1 mm; 2.6 µm) column 
using gradient elution (water+0.1% formic acid: acetonitrile+0.1% formic acid) with 0.2 ml/min flow rate. The 
column was thermostated to 40°C. The MS1-MS3 analyses were performed within 50-1000 m/z range in both 
positive and negative ionization modes and within 190-400 nm wavelengths used in DAD detection. Total analysis 
time was 20 minutes and injected volumes were 2 µl or 5µl, respectively. 

 
 
Keywords: polyphenolic compounds; green food; HPLC-MS analysis; identification 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Z chemiského hľadiska sú antioxidanty fenolové zlúčeniny odvodené od jednoduchých 

fenolov  až  po  zložité  polyfenoly.  Antioxidant je látka,   ktorej molekuly obmedzujú 

aktivitu kyslíkatých zlúčenín - znižujú pravdepodobnosť ich vzniku alebo ich odvádzajú do 

menej  reaktívneho   stavu.   Antioxidanty   obmedzujú   proces oxidácie v   organizme   alebo 

v zmesiach, v ktorých sa nachádzajú. Antioxidanty v potravinách predlžujú ich životnosť. V 

organizme znižujú pravdepodobnosť vzniku niektorých typov chorôb[1]. 

Hlavným dôvodom na sledovanie prítomnosti a aktivity antioxidantov je ich priaznivý 

vplyv na ľudský organizmus. Medzi ich zdraviu prospešné vlastnosti patria antioxidačné, 

antibakteriálne,  antikarcinogénne,   antialergénne   a   protizápalové   účinky.   Antioxidanty 

v zelených potravinách patria do skupiny nízko-molekulových prírodných antioxidantov, 

ktorých odborný názov je fenolové zlúčeniny[2]. Zelené potraviny sa rozdeľujú do štyroch 

základných skupín: byliny a koreniny, ovocie, zelenina a orechy. 

Viacerí autori sa venujú problematike identifikácie a charakterizácie fenolových zlúčenín 

v zelených potravinách  s využitím  kombinácie  vysokoúčinnej  kvapalinovej  chromatografie 

a hmotnostnej spektrometrie (HPLC-MS).F. C. Petry a A. Z. Mercadante vo svojej práci využili 

metódu  HPLC-APCI-MS/MS  na  stanovenie  karotenoidov  vo  vzorkách  manga  a citrusov, 
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konkrétne pomarančov a mandariniek [3]. Práca R. Baskaran a kolektívu popisuje použitie 

UPLC-ESI-MS/MS  na   charakterizáciu   fenolických   zlúčenín   (voľných,   esterifikovaných 

a viazaných) vo vzorkách jablčnej dreni [4]. V práci P. Comandini a kolektívu jepozornosť 

venovaná identifikácii tanínov vo vzorkách gaštanov[5]. Y. Ma a kolektív vypracovali HPLC- 

MS metódu na separáciu a charakterizáciu fenolických zlúčenín vo vzorkách podzemnice 

olejnej[6]. V práci H. Jianga a kolektívu jepopísané použitie HPLC-ESI-MS metódy na 

charakterizáciu a identifikáciu diarylheptanoidov v zázvore[7]. Práca M. A. Faraga a kolektívu 

je venovaná profilovaniu vzoriek druhu Urtica (žihľava) s využitím metódy UPLC-TOF-MS. 

Identifikovaných bolo 43 metabolitov, z ktorých dominantnými skupinami boli fenolické 

zlúčeniny a mastné kyseliny[8].L. Lucini a kolektív vo svojej práci využili metódu LC-ESI- 

MS/MS na stanovenie lykopénu a β-karoténu vo vzorkách paradajok[9]. M. Dachtler a kolektív 

sa vo svojej práci venovali separácii a stanoveniu luteínu a zeaxantínu vo vzorkách špenátu 

využitím HPLC-MS[10]. 

Cieľom predloženej práce bola analýza a identifikáciapolyfenolických zlúčenín vo 

vybraných vzorkách zelených potravín s využitím kombinácie techník vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia a vysokorozlišovacia hmotnostná spektrometria. 
 
 
Materiál a metódy 

 
 
 
HPLC –MS analýzy 

 

Pre všetky HPLC-MS analýzy bolpoužitý vysoko-rozlišovací hmotnostný spektrometer 

LC-MS-IT-TOF (Shimadzu, Kyoto, Japonsko), ktorý ako iónový zdroj využíva elektrosprej. 

Chromatografická separácia (poly)fenolických zlúčenín bola uskutočnená na kolóne Kinetex 

XB-C18 (100x2,1 mm; 2,6 µm), (Phenomenex, Torrance, CA, USA). Použitá bola gradientová 

elúcia voda + 0,1% kyselina mravčia (A)/ acetonitril + 0,1% kyselina mravčia (B), prietok 

mobilnej fázy bol 0,2 ml/min.. Priebeh použitého gradientu bol 0 min.: 5% B; 3 min.: 10 % B; 

8 min.: 40 % B; 10 min.: 60% B; 11 min.: 90% B; 12 min.: 90% B; 12,1 min.: 5% B; 20 min.: 

5% B. Chromatografická kolóna bola termostatovaná na 40°C. Všetky analýzy boli 

uskutočnené so zberom dát v rozsahu 50-1000 m/z v pozitívnom aj v negatívnom ionizačnom 

móde. Spektrofotometrická detekcia bola uskutočnená s využitím DAD detektora v rozsahu 

vlnových dĺžok 190-400 nm. Dávkovaný objem vzorky bol 2 µl, resp. 5 µl. Pre ovládanie 

hmotnostného spektrometra, zaznamenávanie a vyhodnotenie dát bol použitý software LC-MS 

Solutions v. 3.5.1. (Shimadzu). 
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Chemikálie 
 

Pre prípravu mobilných fáz boli použité voda a acetonitril(Merck, Darmstadt, Nemecko) 

a kyselina mravčia (98%) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Nemecko). Všetky použité chemikálie 

boli LC-MS kvality. 
 
 
Vzorky 

 

Vzorka žihlavy dvojdomej pochádza z geografického územia mesta Hruštín a vzorky 

ostatných zelených rastlín, ktoré boli analyzované v tejto práci, pochádzajú z geografického 

územia mesta Myjava a blízkeho okolia. Vzorky rastlín boli zbierané v období od marca do 

septembra v roku 2016. Po zbere boli jednotlivé rastlinné vzorky vysušené a uskladnené na 

tmavom a suchom mieste. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Prvou časťou experimentálnej práce bola optimalizácia podmienok pre 

chromatografickú separáciu (poly)fenolických zlúčenín vo vybraných extraktoch pripravených 

z rôznych druhov rastlín. Po HPLC separácii bola uskutočnená spektrofotometrická (DAD) 

a hmotnostne-spektrometrická (MS) detekcia. Finálne podmienky pre chromatografickú 

separáciu a DAD a MS detekciu sú uvedené v časti Materiál a metódy. Všetky HPLC- 

MSnmerania  boli  uskutočnené  v pozitívnom  aj  negatívnom  ionizačnom  móde,  pričom  čas 

analýzy bol 20 minút. Pred samotnou HPLC-MSn  analýzou boli vzorky (extraktyjednotlivých 
 

zelených potravín) pripravené nasledovne:1,5 g jednotlivých vybraných druhov vysušených 

rastlín bolo zaliate 100 ml vriacej vody. Čas lúhovania bol5, 10 resp. 15 min. Následne boli 

výluhy z čajov prefiltrované cez striekačkový mikrofilter (PVDFveľkosťou pórov 0,22 µm) a 

ochladené na laboratórnu teplotu. Následne bol z každej vzorky odpipetovaný 1 ml do vialky a 

na HPLC-MS analýzu bolo injektovaných buď 2 µl alebo 5 µl. Na základe získaných 

chromatografických záznamov z DAD a MS detektora je možno získať lepší prehľad o zložení 

jednotlivých extraktov pripravených z rôznych druhov rastlín, ako aj informácie o charaktere a 

štruktúre v nich obsiahnutých (poly)fenolických zlúčenín. Charakterizácia a identifikácia 

jednotlivých (poly)fenolických zlúčenín v rastlinných extraktoch sa uskutočnila analýzou 

získaných MS1 -MS3 spektier pomocou softvéru LCMS Solution v.3.51 (Shimadzu). Na Obr.1 

je  uvedený  príklad  z HPLC-MS3   analýzy  žihľavového  extraktu.  V MS1  spektre  získanom 
 

v pozitívnom ionizačnom móde je viditeľný ión s m/z 355,1240 prislúchajúci molekulovému 

iónu kyseliny  chlorogénovej.  Fragmentáciou  tohto  iónu  bolo  získané  MS/MS  spektrum, 

v ktorom   dominuje   ión   s m/z   163,0374   prislúchajúci   odštiepeniu   kyseliny   chinovej 
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z molekukulového  iónu.Následnou  fragmentáciou  tohto  iónu  bolo  získané  MS3  spektrum, 

v ktorom je jasne viditeľný ión s m/z 145,0145 prislúchajúci odštiepeniu vody. 
 
 

 
 
 

Obr. 1.MS1-MS3 spektrá kyseliny chlorogénovejzískané HPLC-MS analýzou extraktu žihlavy dvojdomej. 
 
 

Záver   
V našej experimentálnej práci sme sa zamerali na možnosti využitia pokročilých techník 

 

hmotnostnej spektrometrie v spojení s vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC- 

MSn) pre analýzu a identifikáciu (poly)fenolických zlúčenín v extraktoch pripravených z 

rôznych druhov zelených potravín. Z HPLC-MSn dát získaných analýzou extraktov z rôznych 
druhovzelených potravín bolo možné získať informácie o zložení analyzovaných extraktov ako 
aj  informácie  o charaktere  a  štruktúre  v  nich  zastúpených  (poly)fenolických  zlúčenín.  Na 

základe  získaných  výsledkov  je  možné  skonštatovať,  že  vyvinutá  HPLC-MSnmetóda  je 
 

vhodným nástrojom pre charakterizáciu a identifikáciu (poly)fenolických zlúčenín v extraktoch 
 

pripravených zo zelených potravín. 
 
 
 
Poďakovanie 

 

Táto  práca  vznikla  za  finančnej  podpory Agentúry  na  podporu  výskumu  a  vývoja 
 

(projektVVCE-0070-07, APVV-0583-11). 
 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1]    Gil E.S., Couto R.O.(2013) Brazilian Journal of Pharmacognosy. 23(3), p. 542-558. 
 

[2]    Tsao, R. (2010) Chemistry and Biochemistry of Dietary Polyphenols. Nutrients. 2: 1231- 
 

1246. 
 

[3]    Petry, C. F., Mercadante, Z.A.(2016)J. Agric. Food Chem. 64, p. 8207-8224. 

988 



[4] Baskaran, B., Pullencheri D., Somasundaram R. (2016) Food Research International 82, 

p. 121-127. 

[5] Comandini, P., Lerma-García M.J., Simó-Alfonso E.F., Toschi T.G.(2014)Food Chem. 
 

157, p. 290-295. 
 

[6] Ma, Y., Kosińska-Cagnazzo A., Kerr W.L., Amarowicz R., Swanson R.B., Pegg R.B. 

(2014) J. Chromatogr. A. 1356, p. 64-81. 

[7] Jiang H., Timmermann B.N., Gang D.R. (2007) Rapid Commun. Mass Spectrom. 21, p. 
 

509-518. 
 

[8] Farag M. A.,Weigend M., Luebert F., Brokamp G., Wessjohann L.A.(2013) 

Phytochemistry. 96, p. 170-183. 

[9] Lucini L., Pellizzoni M., Baffi C., Molinari G.P. (2012) J. Sci. Food Agri. 92,p. 1297- 

1303. 

[10]  Dachtler M., Glaser T., Kohler K., Albert K.(2001) Anal. Chem. 73,p. 667-674. 

989 



Stanovenie a špeciácia chrómu s využitím nanosorbentu a atómovej 
absorpčnej spektrometrie s elektrotermickou atomizáciou 

 
Katarína Kriegerová, Simona Procházková, Radoslav Halko 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie, 

Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; katka.kriegerova@gmail.com 
 
 
 
Abstract 

 
Determination and Speciation of chromium with nanosorbent using atomic absorption spectroscopy 

with graphite furnace 
In the present work, sensitive and simple method for determination of chromium  (VI) and (III) by 

electrothermal atomic absorption spectrometry (ETAAS) after selective pre-concentration by solid phase 
extraction (SPE) on a ZrO2 sorbent is developed. The preconcentration of chromium (III) and (VI) is based on 
the adsorption of chromium (III) and (VI) on the sorbent at pH 2,0 – 10,0. The influence of various experimental 
variables affecting the recovery of SPE procedure, i.e. pH of the buffer solution/medium, the impact of sorbent 
mass ZrO2 , effect of time shaking samples, the impact of the ionic strength were investigated. The developed 
method can be applied successfully to the determination of chromium(III) and (VI) in different water samples. 

 
 
Keywords: Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry; Chromium; Speciation; nanosorbent. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V súčasnej dobe je životné prostredie kontaminované rôznymi xenobiotikami 

organického a anorganického pôvodu, medzi ktoré patrí aj chróm. Zvýšená koncentrácia 

chrómu vo vode, pôde, vzduchu, má negatívny vplyv na životné prostredie, a preto je 

potrebné stanovovať chróm v  jednotlivých  zložkách  životného  prostredia.  Chróm  patrí 

do skupiny ťažkých kovov a pri jeho stanovení je dôležité okrem jeho celkového obsahu 

rozlišovať aj jeho rôzne formy (špécie). Napríklad trojmocný chróm Cr(III) je biogénnym 

prvkom, ale šesťmocný chróm Cr(VI), rovnako ako jeho zlúčeniny, je toxický už na nízkych 

koncentračných úrovniach. Zároveň niektoré jeho zlúčeniny dokonca vykazujú karcinogénne 

účinky (napríklad chróman bárnatý, chróman olovnatý atď.) [1]. Rôzna toxicita oboch foriem 

chrómu si vyžiadala vypracovať spoľahlivé, citlivé a selektívne analytické metódy, ktoré 

okrem stanovenia stopových obsahov celkového chrómu umožňujú aj jeho špeciáciu, t.j. 

napríklad rozlíšenie jeho foriem podľa ich oxidačných stupňov Cr(III) a Cr(VI). 

Na stanovenie chrómu sa v súčasnosti najviac používajú metódy atómovej spektrometrie 

ako atómová absorpčná spektrometria s plameňovou (FAAS) [2], atómová absorpčná 

spektrometria s  elektrotermickou  atomizáciou  (ETAAS)  [3]  a  hmotnostná  spektrometria 

s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS) [4]. Napriek vysokej selektivite a citlivosti 

uvedených analytických metód je často potrebné koncentrovanie chrómu pred jeho samotným 

stanovením. Jednou z najpoužívanejších koncentračných techník je extrakcia tuhou fázou 
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(SPE), ktorej  výhody  sú  úspora  organických  činidiel,  vysoká  selektivita,  ktorá  súvisí 

s možnosťou využitia  rôznych  typov  sorbentov.  Medzi  tieto  sorbenty  môžeme  zaradiť 

aj nano- ZrO2, TiO2 alebo SiO2. Spomínané sorbenty sú schopné selektívne adsorbovať ióny 

chrómu, majú veľmi vysokú adsorpčnú kapacitu a umožňujú špeciáciu chrómu [5]. 
 
 

Materiál a metódy 
 

Prístroje: Atómový absorpčný spektrometer firmy Perkin-Elmer 5100 PC (Norwalk, 

Connecticut, USA) s elektrotermickým atomizátorom 5100 ZL v spojení s automatickým 

podávačom vzoriek AS-70 a tlačiarňou LQ-860 tej istej firmy. Korekcia pozadia – Zeemanov 

jav. Ochranný plyn  –  argón  (99,99 %). Priečne vyhrievané pyrolytické grafitové kyvety 

s vloženou platformou od firmy Perkin-Elmer (USA); dávkovač jemnej suspenzie USS-100 

firmy Perkin Elmer; nastavenie amplitúdy pomocou Sonics and Materials INC. Danbury, CT 

USA (vibra cell); analytické váhy SARTORIUS 1702 (Nemecko); digitálny pH meter 

MAGNETIC STIRRER TYPE MM6 (Poľsko); trepačka KS 125 basic KIKA 

LABORTECHNIK (Nemecko); centrifúga JANETZKI T 30 (Nemecko). 

Chemikálie: Cr(NO3)2  v 0,5 mol l-1 HNO3, MERCK (Darmstadt, Nemecko); K2Cr2O7 
 

v deionizovanej vode; koncentrovaná 65 % (v/v) HNO3, MERCK (Darmstadt, Nemecko); 

nano-ZrO2, ChemPur (Karlsruhe, Nemecko); Mg(NO3)2.6 H2O, LACHEMA (Brno, Česká 

republika); amoniak (NH3), MERCK (Darmstadt, Nemecko); koncentrovaná 96 % (v/v) 

kyselina octová, MERCK (Darmstadt, Nemecko); octan sodný, MERCK (Darmstadt, 

Nemecko). 

Pracovné podmienky na stanovenie chrómu metódou ETAAS: 
 

V tabuľke 1 sú uvedené pracovné podmienky na stanovenie chrómu (III) a (VI) metódou 

ETAAS v roztokoch štandardov. Optimalizovaný teplotný program na stanovenie chrómu je 

uvedený v tabuľke 2. Pri všetkých uskutočnených meraniach bola teplota atomizácie 2300 °C 

a teplota termického rozkladu 1500 °C. Všetky merania boli uskutočnené s kalibračnými 

roztokmi  chrómu  v  koncentračnom  rozsahu  0  –  20  µg  l-1.  Ako  modifikátor  matrice, 
 

na elimináciu rušivých vplyvov, bol použitý dusičnan horečnatý Mg(NO3)2 s koncentráciou 

1,5 g l-1. Dávkovaný objem vzoriek do grafitovej kyvety bol 20 µl a dávkovaný objem 
modifikátora bol 10 µl. 
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Tab. 1. Pracovné podmienky na stanovenie chrómu s metódou ETAAS. 
 

Zdroj žiarenia Výbojka s dutou katódou pre Cr 
Vlnová dĺžka 357,9 nm 

Napájací prúd lampy 25,0 mA 
Šírka štrbiny 0,7 nm 

Kyveta Pyrolytická s vloženou platformou 
Korekcia pozadia Zeemanov jav 

Koncentračný rozsah kalibračných roztokov 0 - 20 µg l-1
 

Dávkovaný objem vzorky 20 µl 
Modifikátor matrice Mg(NO3 )2 

Dávkovaný objem modifikátora 10 µl 
 

Tab. 2. Teplotný program grafitovej pece nastavený na stanovenie chrómu. 
 

 
Krok 

 
Teplota [°C] Čas nárastu 

teploty [s] 
Čas zotrvania 

teploty [s] 
Prietok argónu 

[ml min-1] 
 

Sušenie 110 1 30 250 
130 15 30 250 

Pyrolýza 1500 10 20 250 
Atomizácia 2300 0 5 0 
Čistenie 2400 1 2 250 

 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Optimalizácia teplotného programu a výber vhodného modifikátora matrice 
 

Optimalizácia teplotného programu použitého na stanovenie chrómu metódou ETAAS 

zahŕňala odmeranie krivky atomizácie a krivky termického rozkladu. Na daný účel bol 

použitý roztok štandardu chrómu (III) a (VI) s koncentráciou 10 µg l-1. Priebeh kriviek 

atomizácie a termického rozkladu (pyrolýzy) je zobrazený na obrázku 1. Na základe 

priebehov kriviek atomizácie a pyrolýzy bola zvolená optimálna teplota pyrolýzy 1500 °C a 

teplota atomizácie 2300 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teplota 
pyrolýzy 

Teplota 
atomizácie 

 

 
 
 
 
 

Obr. 1. Priebeh kriviek atomizácie a pyrolýzy pre roztok štandardu Cr(III)a (VI) s koncentráciou 10,0 µg 

l-1 v 0,2 % (v/v) HNO3 . 
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Na zlepšenie citlivosti metódy, použitej na stanovenie chrómu, teda na odstránenie 
potenciálnych nespektrálnych interferencií spôsobených možnou prítomnosťou rôznych 
koexistujúcich iónov a aj na odstránenie matricových efektov, boli použité odporúčané 

modifikátori matrice, ktorými boli Mg(NO3)2, Pd(NO3)2 s koncentráciami 10,0 g l-1 a 1,5 g l-1 

a aj zmesový modifikátor Mg(NO3)2/ Pd(NO3)2 v rôznych koncentráciách jeho  zložiek. 
Zistili sme, že najlepšia citlivosť metódy na stanovenie chrómu bola pri použití modifikátora 

matrice Mg(NO3)2   s  koncentráciou  1,5  g l-1.  Smernica kalibračnej krivky mala v  tomto 

prípade hodnotu 0,0159, zatiaľ čo pri použití napríklad 10 g l-1  Mg(NO3)2   bola hodnota 
 

smernice 0,0145. 
 
 
Optimalizácia podmienok na koncentrovanie a špeciáciu Cr(III) a Cr(VI) 

 

Jedným z parametrov optimalizácie koncentrovania analytov je vplyv pH prostredia 

na výťažnosť extrakcie. Vplyv pH na sorpciu Cr(III) a (VI) na nanomateriál ZrO2 sme 
skúmali v rozmedzí pH 2,0 – 10,0. Na získanie potrebného pH sme použili zmes zloženú 

z vodných roztokov NH4OH a HNO3 s koncentráciou 0,1 mol l-1 pre obe zložky. Cr(III) bol 

kvantitatívne získaný pri pH 7,0 – 10,0, zatiaľ čo Cr(VI) pri pH 2,0 – 4,0. Výsledky sú 
uvedené na obrázku 2 (pre supernatant) a na obrázku 3 (výťažnosť extrakcie pre sorbent). 

 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv pH na výťažnosti Cr(III) a (VI) v supernatante. Úprava pH roztoku pomocou média 
zloženého z NH4 OH/HNO3 s koncentráciou 0,1 mol l-1 (Cr(III) a (VI) c = 10 µg l-1). 

 
Na obrázku 2 je vidieť, že maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(III) v supernatante 

je pri pH   2,0 – 4,0 a maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(VI) v supernatante je pri pH 8,0 

– 10,0. 
 

Na obrázku 3 je vidieť, že maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(VI) na sorbente je 

pri pH  2,0 – 4,0 a maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(III) pre sorbent je pri pH 8,0 – 

10,0. 
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Obr. 3. Vplyv pH na výťažnosti Cr(III) a (VI) na sorbent ZrO2 . Úpravy pH roztoku pomocou média 
zloženého z NH4 OH/HNO3 s koncentráciou 0,1 mol l-1 (Cr(III) a (VI) c = 10 µg l-1). 

 
Na overenie vplyvu pH prostredia na sorpciu Cr(III) a (VI) na sorbente bolo vyskúšané 

aj použitie octanového tlmivého systému zloženého z kyseliny octovej a octanu sodného 

s koncentráciou 0,2 mol l-1 pre obe zložky. Cr(III) bol kvantitatívne získaný pri pH 6,0 – 8,0, 

zatiaľ čo Cr(VI) pri pH 2,0 – 4,0. Pri pH 5,0 bola výťažnosť extrakcie Cr(III) aj (VI) 50 % 

(získali sa obe formy, teda Cr(III) aj (VI)). Hodnoty výťažností extrakcií pre supernatant 

pre Cr(III) a (VI) sú  uvedené  na  obrázku  4  a  hodnoty výťažností  extrakcií  pre  sorbent 

pre Cr(III) a (VI) na obrázku 5. 
 

 
 

Obr. 4. Vplyv pH na extrakčnú výťažnosť Cr(III) a (VI) v supernatante (Cr(III) a (VI) s c = 10 µg l-1) 
s použitím octanového tlmivého systému (c = 0,2 mol l-1 pre obe zložky). 

 
Z obrázku 4 je zrejmé, že maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(III) v supernatante je pri pH 

2,0 – 4,0 a maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(VI) je pri pH 6,0 – 8,0. 
 

 
 

Obr. 5. Vplyv pH na absorpciu Cr(III) a (VI) na sorbent ZrO2 (Cr(III) a (VI) s c = 10 µg l-1) s použitím 
octanového tlmivého systému (c = 0,2 mol l-1 pre obe zložky). 
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Z obrázku 5 je zrejmé, že maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(III) na sorbente je pri pH 

6,0 – 8,0 a maximálna výťažnosť extrakcie pre Cr(VI) je pri pH 2,0 – 4,0. 

Ďalšími študovanými parametrami boli hmotnosť anorganického sorbentu (nano- 

ZrO2) a čas extrakcie. Pozorovaný bol rozsah hmotností od 5 – 50 mg a čas extrakcie v 

rozmedzí od 5 do 60 minút. Môžeme konštatovať, že nebol zaznamenaný významný vplyv 

týchto študovaných parametrov na výťažnosť extrakcie. Pre všetky ďalšie merania bol 

zvolený návažok 50 mg a čas extrakcie 30 minút. 
 
 

Záver   
Práca  predstavuje  úvodné  štúdium  koncentrovania  a  špeciácie  chrómu  pred  jeho 

 

stanovením metódou  atómovej  absorpčnej  spektrometrie  s  elektrotermickou  atomizáciou 

s použitím nanomateriálu ZrO2 ako anorganického sorbentu v SPE ako úpravnou technikou. 

Táto metóda sa javí ako potencionálne vhodná analytická metóda na stanovenie toxických 

prvkov vo vzorkách súvisiacich so životným prostredím. Zistili sme že Cr(III) sa kvantitatívne 

adsorbuje na sorbent ZrO2 v rozmedzí pH 7,0 až 10,0 a naopak Cr(VI) sa kvantitatívne 

adsorbuje na sorbent v rozmedzí pH 2,0 až 4,0 pri vhodnej úprave pH systému. Počas celého 

štúdia anorganický sorbent vykazoval dobré vlastnosti pre koncentrovanie cieľových iónov 

kovu vo vodnom roztoku a dobrú chemickú stabilitu. Ďalšou úlohou bude aplikácia 

navrhnutej metódy na koncentrovanie a špeciáciu chrómu(III) a (VI) v reálnych vzorkách, 

rôznych typov vôd, s využitím metódy dávkovania jemnej suspenzie (Slurry Sampling- 

ETAAS). 
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Abstract 

 
Organocatalytic Ireland-Claisen rearrangement. 
Ireland-Claisen rearrangement is a method for the preparation of γ,δ-unsaturated carboxylic acids from 

the corresponding allyl ester under mild reaction conditions. The great advantage is diastereoselectivity 
controlled by the structure of the starting substrate. Ireland-Claisen rearrangement is often applied as a key step 
in the total synthesis of natural substances, biologically active compounds or specific chemicals. The goal of the 
work is to study the possibility to catalyze Ireland-Claisen rearrangement by organocatalysts that activate 
substrates through hydrogen bonds, particularly chiral thioureas, squaramides and guanidine derivatives. 

 
Keywords: Ireland-Claisen rearrangement, organocatalysis, allyl ester 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ireladov-Claisenov   prešmyk   je   variantom   Claisenovho   prešmyku.   Ide   o 

[3,3] sigmatropný prešmyk silylketén-acetálov, vznikajúcich enolizáciou z alylesterov 

pôsobením bázy (obr.1.) [1]. 

Prebieha cez vysoko usporiadaný šesťčlenný tranzitný stav, čoho výsledkom je vznik 

syn (treo) a anti (erytro) penténových kyselín z príslušných substituovaných substrátov. 

Stereochémia reakcie môže byť kontrolovaná geometriou alkénu, ako aj geometriou 

silylketén-acetálu (obr.2.) Stoličková konformácia je vo všeobecnosti preferovanou 

konformáciou tranzitného stavu [2]. 

O 
R1 

LDA, -78°C 
 

R2 Me3SiCl 

 

OSiMe3 

R1 
O 

 
R2 

R1 COOH 
 

+ 
R2 

 

R1 COOH 

R2 

syn 
 

Obr 1. Generovanie silylketén-acetálu a následný prešmyk 
anti 
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O 
R1 

HO    
 

R2 
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syn 
 
 

R1 COOH 

R2 

erytro 
Obr. 2. Stereochemický priebeh Irelandovho-Claisenovho prešmyku 

anti 

 
γ,δ-Nenasýtené karboxylové kyseliny sa často využívajú ako prekurzory biologicky 

účinných látok s antibakterálnymi, či antioxidačnými vlastnosťami. Aj preto je Ireladov- 

Claisenov prešmyk súčasťou ich viacstupňových syntéz. 

Našim cieľom je študovať možnosť katalyzovať Irelandov-Claisenov prešmyk 

organokatalyzátormi, ktoré aktivujú substráty tvorbou vodíkových väzieb, najmä chirálnych 

tiomočovín, skvaramidov, resp. derivátov guanidínu (obr.3.). 
 

X 
 

R´   N 
H 

R´´ 

N  H 

 
 
 
 
OSiR
3 

 
 
 

X 
alebo 

 
R´ 
N  H 

 

N  H   O 

 
 
OSiR3 

R1 

O R1 R´ R2 
 

R2 

Obr.3. Predpokladaná aktivácia substrátu organokatalyzátormi 
 
 

Materiál a metódy 
 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy. 

Aldrich, Merck, Acros, Fluka). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené bežnými metódami (DCM 

destiláciou z CaH2, THF destiláciou z Na/benzofenón). Priebeh reakcií, čistota 

východiskových látok a produktov bola sledovaná metódou TLC (silikagél 60 F254, Merck). 

Na vizualizáciu bezfarebných látok sa používal UV detektor (254 nm) alebo roztok KMnO4. 

Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck). Reakcie citlivé na vzdušnú 

vlhkosť alebo kyslík sa vykonali v atmosfére N2. NMR spektrá vzoriek boli namerané na 

prístroji Varian NMR SystemTM  300 (300 MHz alebo 600 MHz pre 1H, 75 MHz  alebo 151 
 

MHz  pre  13C).  Ako  vnútorný  štandard  bol  použitý  tetrametylsilán  (TMS)  a rozpúšťadlo 
 

CDCl3 alebo DMSO. 
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Výsledky a diskusia 
 

Príprava východiskového materiálu 
 

Pre štúdium Irelandovho-Claisenovho prešmyku sme si pripravili rôzne alylpropionáty 

reakciou príslušného cinamyl-, alyl- a krotylalkoholu s anhydridom kyseliny propánovej. 

Produkty boli izolované vo výťažku 79–91 % [3]. 
 

O 
R OH +   Me Me 

O O 

O 
Et3N (0,8 ekv.) R O 

Me 

DMAP (5 mol%) 
R: H, Ph, Me 1,1 ekv. CH2Cl2, 0 °C --> rt 

24 h 79-91 % 

Obr. 4. Príprava východiskových alylpropionátov 
 
 
Optimalizácia reakčných podmienok Irelandovho-Claisenovho prešmyku 

 

Metóda A: Z krotyl- a alyl-propionátu sme generovali enolát s využitím LDA ako 

bázy, za prísne bezvodných podmienok v dusíkovej atmosfére. Ako silylačné činidlo bol 

použitý Me3SiCl. Príslušné kyseliny sme izolovali vo výťažkoch 14–63 %, pričom najlepší 

výťažok bol dosiahnutý, ak reakcia prebiehala 7 dní pri laboratórnej teplote (tab.1.) [4]. 
 
 

Tab.1. Vplyv teploty a času na priebeh reakcie 
 
 

O 
LDA (1,1 ekv.), 

OLi 
Me 

1. Me3SiCl OH 
(1,1 ekv.) Me 

R O THF O O 
 

R: H, Me 
-78 °C, 5 min R T, t R 

 

R teplota T čas t (h) výťažok (%) 

Me -78 °C → rt 1 stopy 

Me -78 °C → rt, reflux 2 36 

Me -78 °C → rt 20 38 

Me -78 °C → rt 72 42 

H -78 °C → rt, reflux 3 h 41 

H -78 °C → rt, reflux (3 h) 1 d (rt) 42 

H -78 °C → rt 1 d 14 

H -78 °C → rt 4 d 41 

H -78 °C → rt, reflux (2 h) 4 d (rt) 54 

H -78 °C → rt 7 d 63 
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Metóda B: Enolát z alyl-propionátu sa generoval s Et3N ako bázou, pričom 

silylačným činidlom bol Me3SiOTf. Výťažky reakcií dosahovali 22–75 % (po jednom dni 
miešania pri laboratórnej teplote, tab.2.) [5]. 

 
 

Tab. 2. Vplyv teploty a času na priebeh reakcie 
 

O Et3N (4,9 ekv.) 
DCM Me 

O 

ONEt3 

O 

OH 
1. Me3SiOTf 

Me
 

(1,6 ekv.) O 

-60 °C, 5 min T2, t 
 

T2 (°C) čas t výťažok (%) 

-60→rt; reflux 4 h 22 

-60→rt 12 h 32 

-60→rt 1 d 75 

-60→rt 1 d 40 

-60→rt 3 d 62 

-60→rt 4 d 0 

 
Pre jednoduchosť metódy B sme sa ju ďalej rozhodli aplikovať aj pre cinamyl- 

propiónový derivát v kombinácii s rôznymi terciárnymi bázami, pričom nás zaujímal ich 

vplyv na výťažok reakcie [5]. Najlepší výsledok sa dosiahol s Et3N. 
 
 

Tab. 3. Vplyv bázy na výťažok reakcie 
 
 

O 
 

Ph O 

 

O 
Báza (4,9 ekv.), DCM Me 

O 
1.Me3SiOTf OH 

(1,6 ekv.) Me 
O 

-60 °C, 5 min rt, 1 d 
Ph Ph 

 
d.r. 1 : 2,260 
e.r. 50:50 / 50:50 

 

 

báza 
 

Et3 N 
 

DABCO 
 

EtPri 
2 N 

 

N-metylpyrolidín 
 

[CH3 (CH2 )5 ]3 N 
 

výťažok (%) 
 

74 
 

0 
 

33 
 

stopy 
 

39 
 
 

Príprava katalyzátorov 
 

Pripravené substráty by mohli byť aktivované vodíkovými väzbami s katalyzátorom 

na báze skvaramidu, či sulfamidu (obr.4.), ktoré boli pripravené vo výťažkoch 61–76 % podľa 

postupov opísaných v literatúre [6, 7, 8, 9]. 
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Obr.4. Pripravené katalyzátory 
 
 
Skríning katalyzátorov 

 

K vytvorenému enolátu podľa optimalizovanej metódy B sme pridali 10 mol % 

katalyzátora C1–C17 (obr.5.). Dosiahnuté výťažky, ani selektivita sa nelíšia od prešmyku 

prebiehajúceho bez katalýzy, pričom výťažky reakcií dosahovali 14–47 %, diastereomérny 

pomer bol 1:1,721: 2,82. 
F3C O O 

 
H 

 

O O 
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O O CF3 
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N HN N 
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O 

 
N 

Ph N N 
H H 

OH 
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N N 

CF3 H H 
OH 

C3 

 
 

CF3 

C1 
35 % 

d.r. 1: 1,72 
e.r. 50:50/ 50:50 

47 % 
d.r. 1 : 2,380 
e.r. 51:49 / 50:50 

32 % 
d.r. 1 : 1,960 
e.r. 50:50 / 50:50 
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H N 
F3C  N

 N O H H 
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tBu  S 
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N N 

O H H 

C5 

 

 
 
 
 
 

NH2 

 
H 

H2N N 
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N 
C6 

C4 
 

40 % 

28 % 
d.r.1 : 2,480 e.r. 50:50 / 50:50 

 
35 % 

d.r. 1 : 2,250 
d.r.1 : 2,360 
e.r. 50:50 / 50:50 

e.r. 50:50 / 53:47 

 
 

H 
H HO N Br 

SiPh2tBu 

HO N 
O 
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N 

 
OH O O 

P 
OH O OH 

N C8 
C7 

 
C9 C10 

SiPh2tBu 

 
40 % 

d.r. 1:2,420 
e.r. 50:50 / 50:50 

36 % 
d.r. 1:2,50 
e.r. 48:52/50:50 

 

40 % 
d.r. 1:2,410 
e.r. 50:50/50:50 

 
44 % 

d.r. 1:2,370 
e.r. 50:50/50:50 
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e.r. 50:50 / 50:50 

 
Záver 

Obr.5. katalyzátory použité pri prešmyku 
 
 
Irelandov-Claisenov  prešmyk  prebiehal  v prítomnosti  katalyzátorov  bez  zmeny vo 

 

výťažku, či selektivite. Dá sa preto predpokladať, že nedošlo k aktivácii substrátov, ako sa 

očakávalo. Nakoľko silylačné činidlá (Me3SiCl a Me3SiOTf) by mohli okrem substrátu 

silylovať aj katalyzátor, v ďalšom výskume sa zameriame na reakcie prebiehajúce bez ich 

prítomnosti. Rovnako sa budú študovať aj prešmyky iných substrátov. 
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Abstract 

 
Electrochemical degradation of iohexol on boron doped diamonond electrodes 
Nowadays, the occurrence and influence of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), illicit 

drugs and their metabolites on the water ecosystem are intensively studied. Variety of pharmaceuticals contains 
complex structures with two aromatic rings, which are significantly resistant to the biological degradation 
processes undergoing in the sewage and in the wastewater treatment plants. Hence, besides the monitoring of 
these micropollutants in wastewaters, also the possibilities of their effective elimination are intensively studied. 
The aim of this study was to investigate the potential of the heavily boron doped diamond (BDD) electrodes to 
eliminate PPCPs, illicit drugs and their metabolites in wastewater. For this purpose, iodinated contrast agents 
were chosen for their frequent use in diagnostic procedures in modern medicine. The monitoring of degradation 
efficiency and identification of potential degradation products were performed using HPLC-HRMS technique. 

 
 
Keywords: iohexol; electrochemical oxidation; boron doped diamond ; wastewater treatment 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Johexol patrí medzi neiónové, vo vode rozpustné jódované kontrastné látky (JKL), 

ktoré sa využívajú v myelografii (vyšetrenie chrbtice), artrografii (vyšetrenie kĺbov), urografii 

(vyšetrenie obličiek a močových ciest) a ďalších rádiografických vyšetreniach. Johexol má 

v porovnaní s inými JKL pomerne nízku toxicitu a zároveň dostatočnú hustotu pre získanie 

potrebného kontrastu [1]. Pri rádiodiagnostickom vyšetrení sa pacientom podáva v dávkach až 

do výšky 300 g JKL, čo predstavuje 200 g jódu [2]. Dávkovanie sa mení v závislosti od druhu 

vyšetrenia, telesnej hmotnosti, veku a celkového stavu pacienta, ako aj použitej rádiografickej 

techniky. JKL patria medzi najčastejšie používanú skupinu intravaskulárnych farmaceutík, ich 

celosvetová spotreba je odhadovaná až na 3500 ton ročne [3,6]. JKL sú chemicky inertné a 

metabolicky stabilné látky, ktoré sú z tela po intravenóznom podaní relatívne rýchlo 

vylučované  močom.  Napríklad,  u  pacientov  s  normálnou  funkciou  obličiek  sa  80  %  z 
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celkového množstva podaného johexolu vylúči nezmenenej forme močom do 2 hodín. Do 24 

hodín je eliminácia johexolu takmer úplná [4]. Preto sa v odpadových vodách nachádzajú v 

relatívne vysokých koncentráciách (desiatky až stovky μg.L-1). Ich výskyt vo vodnom 

ekosystéme je často spojený s radom negatívnych účinkov, vrátane krátkodobej a dlhodobej 

toxicity a antibiotickej rezistencie mikroorganizmov [5]. Prostredníctvom svojho organicky 

viazaného jódu patria do skupiny adsorbovateľných organicky viazaných halogénov (AOX, 

adsorbable organic halogens), ktoré sú toxické pre ryby a aj pre ostatné vodné organizmy už 

pri nízkych koncentráciách. Mnohé z AOX sú chemicky veľmi stále a majú tendenciu 

akumulovať sa v organizmoch [6]. Núñez a kol. sa vo svojej štúdii venujú sledovaniu 

bioakumulácie JKL v tukovom tkanive rýb. Výsledky ich experimentálnej práce dokazujú, že 

v tukovom tkanive rýb sa nachádza johexol na koncentračných úrovniach v rozmedzí 10- 

500 ng.g-1 [7]. Vysoké koncentrácie jódu vo vodných živočíchoch spôsobujú akútnu inhibíciu 

vychytávania jódu. 

Odstraňovanie JKL čistiarňami odpadových vôd nie je účinné, pretože mnohé čistiarne 

odpadových vôd využívajú len dva procesy čistenia (fyzikálne a biologické) [8]. Súčasťou len 

malého počtu čistiarní je pokročilé čistenie (ultrafiltrácia, ozonizácia, pokročilá oxidácia). 

Vylepšenie terciárnych chemických procesov čistenia, ako sú pokročilé oxidačné procesy a 

degradácia na bórom dopovaných diamantových elektródach, vedie k riešeniu odstraňovania 

mikropolutantov z odpadových vôd [9,10]. BDD elektródy (BDDE) sú vyrobené chemickou 

depozíciou z pár bórom dopovanej diamantovej vrstvy na kremíkovom substráte. BDD 

elektródy sú chemicky inertné, čiže sú považované za ideálne elektródy pre oxidáciu 

organických látok. Pri degradácií dochádza k vyvíjaniu kyslíka prostredníctvom tvorby veľmi 

reaktívnych hydroxylových radikálov [11]. 

Cieľom práce bolo uskutočniť elektrochemickú degradáciu johexolu v odpadových 

vodách na bórom dopovaných diamantových elektródach a identifikovať vznikajúce 

degradačné produkty pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Elektrochemická degradácia johexolu bola uskutočnená dvoma spôsobmi, v ponornom 

a v prietokovom systéme. V ponornom systéme degradovaný objem bol miešaný s využitím 

bezkontaktného magnetického miešadla. Pri degradácii boli elektródy monopolárne zapojené 

na zdroj napätia GPS 3005 (Goldsun Electronics Co., LTD., Suzhou City, Čína). BDD 

elektróda so sériovým označením 160413B s parametrami 2,67% (pomer CH4/H2) a 12 000 
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ppm (pomer B/C) a s aktívnou plochou 4 cm2 bola zapojená ako katóda a uhlíková elektróda 

(d=5 mm) ako anóda. BDD elektródy boli vyrobené na Ústave elektroniky a fotoniky, FEI 

STU v Bratislave. Elektrochemická degradácia bola  uskutočnená  v  kadičke  obsahujúcej 

200 ml odpadovej vody alebo deionizovanej vody s koncentráciou johexolu 1 mg.L-1. 

Degradácia bola uskutočnená aj pre odpadovú vodu bez prídavku johexolu. Elektrochemická 

degradácia bola uskutočnená pri dvoch prúdových hustotách, 30 mA.cm-2 a 100 mA.cm-2. 

Účinnosť degradácie bola sledovaná v časových intervaloch 10, 30, 60 a 120 min. Na 

zvýšenie vodivosti bol použitý chlorid sodný s koncentráciou 0,5 g.L-1 pri prúdovej hustote 

30 mA.cm-2 a 1 g.L-1 pri prúdovej hustote 100 mA.cm-2. 

Prietokový systém bol zložený z dvoch a šiestich za sebou zapojených elektród s 

aktívnou plochou 4 cm2. Pri degradácii s využitím dvoch paralelne zapojených BDD elektród 

bola využitá dvojica BDD elektród CW160319 a CW160319 s parametrami 10 000 ppm 

(pomer B/C) a 2% (pomer CH4/H2). Na degradáciu v šesť-elektródovom zapojení boli použité 

tieto dvojice elektród: (i) CW160319 - CW160319 (2% , 10 000 ppm) (ii) CW 151204 - CW 

160319 (2% , 10 000 ppm) (iii) CW 151204 - CW 160319 (2% , 10 000 ppm). Elektródy boli 

napojené na zdroj napätia GPS 3005 (Goldsun Electronics Co., LTD., Suzhou City, Čína). 

Elektrochemická degradácia v prietokovom systéme bola uskutočnená v kontinuálnom a v 

pulznom  prietoku  (prietok  0,5 cm3/s).  V  prietokovom  systéme  sa  degradovalo  500  ml 

odpadovej vody s koncentráciou johexolu 1 mg.L-1, pričom po ubehnutí každého časového 
 

intervalu z degradovaného objemu bolo odpipetovaných 40 ml. Použitá bola prúdová hustota 

30 mA.cm-2 a degradačné časové intervaly 30, 60 a 120 min. Na zvýšenie vodivosti bol 

použitý chlorid sodný s koncentráciou 1 g.L-1. 

K 10 ml zhomogenizovanej a prefiltrovanej odpadovej vody (striekačkové filtre z 

regenerovanej celulózy s veľkosťou pórov 0,45 μm) bola pridaná zmes izotopicky značených 

vnútorných štandardov. Následne boli takto pripravené vzorky analyzované pomocou on-line 

SPE-LC-Q-Exactive MS (Thermo Scientific). Na identifikáciu vzniknutých degradačných 

produktov bol použitý aj hybridný vysokorozlišovací hmotnostný spektrometer HPLC-MS-IT- 

TOF (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s využitím ionizácie elektrosprejom v pozitívnom aj 

negatívnom ionizačnom móde. Všetky použité chemikálie boli získané od firmy Merck 

(Darmstadt, Nemecko) alebo Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). Štandardy analyzovaných 

látok boli zakúpené od Sigma Aldrich a farmaceutický produkt Omnipaque 350 obsahujúci 

johexol bol zakúpený od firmy GE Healthcare Norge (Nydalen, Nórsko). Na prípravu 

mobilných fáz a vzoriek pre MS analýzy bola použitá voda LC-MS kvality (Merck). Pri 
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príprave pracovných roztokov pre elektrochemické merania bola použitá deionizovaná voda 

dvojstupňovo čistená zariadeniami PRO-PS (Labconco, Kansas City, USA) a Simplicity 

(Millipore, Molsheim, Francúzsko). Vzorky odpadovej vody boli odobraté z ČOV Petržalka, 

Bratislava. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Jódované kontrastné látky sa využívajú v röntgenovej diagnostike, pričom sa podávajú 

intravaskulárne a pomáhajú s vizualizáciou orgánov a ciev, ktoré by inak nepohlcovali 

röntgenové žiarenie. Zatiaľ čo pre človeka sú netoxické, pre životné prostredie predstavujú 

vážnu hrozbu, nakoľko sa jedná o polárne a perzistentné látky. V našej experimentálnej práci 

sme sa venovali možnostiam degradácie jódovaných kontrastných látok pomocou BDDE a 

následnej identifikácii degradačných produktov pomocou kombinácie vysokoúčinnej 

kvapalinovej chromatografie a vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie (HPLC- 

HRMS). 

 
 

Obr. 1: Štruktúrny vzorec johexolu 
 
 

V Tab. 1 sú zosumarizované koncentrácie johexolu v ng/ml po elektrochemickej 

degradácii na BDD elektródach v rôznych časových intervaloch degradácie a pri použití 

rôznych prúdových hustôt. Z uvedených dát je zrejmé, že pri použití vyššej prúdovej hustoty 

sa podarilo dosiahnuť 97% účinnosť degradácie johexolu v odpadovej vode. 

V druhej časti experimentálnej práce sme sa zamerali na identifikáciu vznikajúcich 

produktov pri elektrochemickej degradácii johexolu na BDD elektródach. Na tieto účely bola 

použitá vysokorozlišovacia hmotnostná spektrometria v spojení s vysokoúčinnou 

kvapalinovou chromatografiou. Podarilo sa nám identifikovať základné degradačné produkty 

vznikajúce pri elektrochemickej degradácii johexolu na BDD elektródach. 
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Tab. 1. Koncentrácia johexolu (ng/mL) po elektrochemickej degradácii na BDD elektróde. 
 
 

čas degradácie 
 

[min] 

ultračistá voda odpadová voda 

30 mA/cm2
 100 mA/cm2

 30 mA/cm2
 100 mA/cm2

 

0 1100 1100 1400 1400 

10 570 410 1000 1300 

30 540 390 970 730 

60 420 350 810 430 

120 320 260 510 38 
 
 
 
 

Záver   
Z experimentálnych výsledkov je možné konštatovať, že elektrochemická oxidácia s 

 

využitím bórom dopovaných diamantových elektród je vhodnou technikou na degradáciu 

širokej skupiny liečiv ako aj veľmi polárnych a perzistentných jódovaných kontrastných látok. 

Z nameraných dát je zrejmé, že pri použití vyššej prúdovej hustoty sa podarilo dosiahnuť až 

97% účinnosť degradácie johexolu v odpadovej vode. S využitím vysokorozlišovacej 

hmotnostnej spektrometrie bolo možné identifikovať v roztokoch podrobených 

elektrochemickej degradácii ako pôvodné látky, tak aj vznikajúce degradačné produkty. 
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Abstract 

 
Polytiophenes and Fullerene Derivatives based Donor-Acceptor System: Topography by Atomic Force 

Microscopy 
The goal of this work is to examine the surface of a polythiophene/fullerene film in order to understand 

the structure. In this work polythiophene is used as electrom donor and fullerene-derivative is used as electron 
acceptor. Atomic force microscopy (AFM), is an ideal method to study surfaces and nanostructures. Surfaces of 
fullerene C60 , fullerene-derivate PCBM, polythiophene P12 and a mixture of P12 and PCBM are characterized. 
In all samples, the average roughness, the aritmetical value of divergence from the hight of the surface, is 
determined concluding that P12 and PCBM mix together well and form a film with specific topography. 

 
 
Keywords: atomic force microscopy; topography; polythiophene; fullerene 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Cieľom tejto práce je skúmanie vhodného materiálu s možným využitím vo 

fotovoltaických článkoch. Fotovoltaické články sú založené na fyzikálnom princípe 

fotoelektrického efektu. Nazýva sa tiež fotoefekt, kde dopadnuté elektromagnetické žiarenie 

je absorbované elektrónmi. Tie sú excitované a dostanú sa z valenčného do vodivostného 

pásu. [1-2] Tieto následne prechádzajú z tohto elektrónovo donorového materiálu do 

elektrónovo akceptorného materiálu, ako je ukázané na obr. 1. Keďže činnosť takto 

vytvorených článkov závisí od transportu excitovaného elektrónu pozdĺž štruktúry materiálu, 

môžu mať merania atómovej silovej mikroskopie (atomic force microscopy, AFM) veľkú 

výpovednú hodnotu pre pochopenie excitačných mechanizmov a toku energie v závislosti od 

štruktúry a topografie.  [7]   Pri tejto práci boli ako elektrónové donory použité polytiofény 

a ako elektrónové akceptory fullerénové deriváty. [1 – 2] 
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Obr.1 - Schéma donor-akceptorného solárneho článku [6] 

 
 

Pomocou AFM je možné charakterizovať topografiu filmov. Cieľom je skúmať 

topografiu polytiofénu a rôznych foriem uhlíka, ako fullerén, fenylovaný fullerén, uhlíkové 

nanorúrky a tým určiť, ako sa pri ktorej štruktúre mení topografia filmu. Takto sa dá potom 

podrobnejšie skúmať aj mechanizmus transportu elektrónu medzi konkrétnymi polytiofénmi 

a rôznymi fullerén derivátmi. Získané vedomosti o topografii môžu poskytnúť informácie 

o tom, ako navrhnúť efektívnu prípravu donor-akceptorného materiálu pre výrobu fotočlánku. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Technika AFM umožňuje zobrazovanie tvaru povrchu vzorky v nanometrovom 

rozlíšení. Skúmať je možné v podstate akýkoľvek materiál v tuhej fáze. Veľkou výhodou 

AFM je, že už nie je potrebné, aby vzorka vykazovala elektrickú vodivosť ako metódy, ktoré 

predchádzali AFM. AFM ku skenovaniu povchu používa sondu pozostávajúcu z pružnej 

konzoly citlivej na zmenu sily a hrotu s polomerom len niekoľko nanometrov. Medziatomárne 

sily, ktoré pôsobia na povrchu vzorky pôsobia na sondu a tak spôsobujú jej ohyb, buď smerom 

nahor, alebo nadol. Detekcia je umožnená laserom, ktorý po celý čas svieti na koniec konzoly 

a tak môže presne zaznamenať všetky zmeny pohybu hrotu a vyhodnotiť výslednú topografiu 

povrchu skúmanej vzorky, ako je znázornené na obr. 2. 

AFM analýza bola vykonaná na prístroji Solver PRO SPM Basics (NT-MDT Co.), 

kde  bol  použitý  semi-kontaktný  mód  za  použitia  sondy "GOLDEN"  Silicon  Cantilevers 
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NSG10 s konštantou pružnosti 5,5 – 22,5 N/m a s polomerom zakrivenia hrotu 35 nm (NT- 

MDT Co.). [3 – 6]. 
 
 

 
 

Obr. 2. Schéme AFM [3] 
 
 
 

Fullerén (Ossila) je sférická, dutá a uzavretá molekula vytvorená z atómov uhlíka. 

Tieto sa môžu usporadúvať do päťuholníkov alebo šesťuholníkov. Najznámejší z nich je 

fullerén C60, ktorý má tvar futbalovej lopty. Fenyl-C61- metylester kyseliny maslovej 

(Phenyl C61 butyric acid methyl ester,  PCBM) je derivátom fullerénu C60 (Ossila) a jeho 

štruktúrny vzorec je na obr. 3. Vďaka jeho elektrón akceptorným vlastnostiam, ktoré 

nadobúda funkčnou skupinou, sa stáva ideálnym materiálom na využitie vo fotovoltaických 

článkoch. 
 

 
 

Obr. 3 PCBM 
 
 

Polytiofény môžu byť pripravené elektrochemickou polymerizáciou tiofénov. Jedna 

štruktúrna jednotka má vzorec C4H4S a je potom polymerizovaná. [1] Pri delokalizácii 

elektrónov  vykazujú  polytiofény  vodivostné  vlastnosti.  Tieto  polytiofény  sa  používajú 
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vo fotovoltaických článkoch či v LED diódach (light emitting diode). Polytiofén, P12, 

použitý v tejto práci, je kopolymérom alkylovaného oligotiofénu z polyetylénoxidom a vzniká 

polymerizáciou z jednoduchého polytiofénu 5´-bromo-[2,2´]bitiofenylu, ako je na obr.4. Jeho 

krajné uhlíkové a oxidové reťazce sú dôležitým parametrom pri usporiadaní celého 

kopolyméru. [6] 

 
 

Obr. 4. Polytiofén P12 [1] 
 
 

Vzorky fullerénov sú pripravené na podložných sklíčkach, z nasýteného roztoku C60 a 

PCBM v toluéne. Povrch sklíčka je pokrytý 750 μl tohoto roztoku. Vzorky polytiofénu P12 

a P12 s PCBM sú pripravené z 0,4 mg P12 resp. 0,4 mg P12 a 0,001 mg PCBM v 1 ml 

toluénu. PCMB je rozpustené v množstve 4 mg v 1 ml toluénu. Na sklíčku je nanesených 15 

kvapiek v objeme 20 μl. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na analýzu povrchou fullerénu, PCBM a polytiofénu s PCBM bola použitá AFM. Boli 

porovnávané povrchy samotného fullerénu, derivovátu fullerénu, polytiofénu a polytiofénu 

zmiešaného s PCBM. Výsledné dáta boli linearizované a vyhodnocované softvérom Image 

Analysis 2.2.0. Hlavným skúmaným parametrom bola priemerná drsnosť vzorky, ktorá je 

aritmetický priemer absolútnych hodnôt odchýlok výšky povrchu. [6] 

Na obr. 5a je vzorka čistého fullerénu C60 s drsnosťou povrchu 41,3 nm. Na povrchu 

sa vytvárajú okúhle agregáty vo výške 200-320 nm a šírke 850 nm. Priemerná drsnosť 

povrchu je počítaná na celý povrch vzorky, vrátane miest s veľmi malou výškou agregátov. 

1011 



a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a b 
 

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c d 
 
 
 

Obr. 5.a Fullerén C60, b PCBM, c P12, d P12 a PCBM, rozmery všetkých skenov sú 5x5 μm 
 
 
 

Na obr.  5b je vzorka PCBM. Priemerná výška týchto agregátov dosahuje 51 nm 

a priemerná šírka je 490 nm pričom agregáty sa vyskytujú v šírke od 400 do 570 nm. Meraná 

drsnosť je 22,0 nm. Na obr. 5c je vzorka čistého polytiofénu P12. Priemerná drsnosť tejto 

vzorky je 39,9 nm a povrch sa usporadúva do terás. Obr. 5d je zmes polytiofénu a PCBM, 

ktorý má štruktúru s náhodne umiestnenými agregátmi PCBM. Drsnosť povrchu vzorky je 

20,8 nm. Na obr. 5d vidno rôzne vrstvy P12 no i PCBM agregáty, kde maximálna výška je 

190,6 nm, priemerná výška agregátov je 115 nm a šírka je 150 nm. 
 

Záver   
Priemerná hodnota drsnosti na celú vzorku je charakteristický parameter. Výsledkom 

 

boli hodnoty čistého fullerénu s touto hodnotou drsnosti   41,3 nm, PCBM 22,0 nm, vzorka 

P12 39,9 nm a vzorka P12 a PCBM 20,8 nm. 
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Obr. 6. Možnosti prípravy filmov 
 
 

Tento výsledok naznačuje, že zmiešanie filmu PCBM s polytiofénom môže naviac 

napomôcť premiešavaniu polytiofénov výhodným spôsobom pre využitie vo fotovoltaike. Na 

základe týchto výsledkov je možné optimalizovať spôsob miešania filmov. Na obr. 6 vľavo je 

jednoduchá príprava dvoch filmov na sebe, no pri zohľadnení nameranej štruktúry sa ďalšie 

dve možnosti javia pravdepodobnejšie a čo najviac napomáhajúce lepšej interakcii medzi 

donorom a akceptorom. 
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Abstract 

 
Seven transition metals dipicolinates with N-donor ligands (neocuproine, benzimidazole  and 

derivatives) have been synthesized, structurally characterized by single-crystal X-ray analysis and studied by 
methods of EPR, UV/VIS and IR spectroscopy. The compounds can be divided into two groups depending on the 
coordination mode of dipicolinate anion: the first in which dipicolinate anion is only chelating and the second 
with dipicolinate anion chelating as well as bridging. The first group compounds are monomers, whereas 
compounds belonging to the second group are either dinuclear or polymeric. Dinuclear Co(II) and Ni(II) 
dipicolinate complexes with neocuproine ligand are similar, mononuclear Cu(II) and Zn(II) compounds with 
neocuproine are structurally different. One of three copper(II) benzimidazole compounds is a monomer, the other 
are polymers. EPR spectrum for Cu(II) monomer (spin state of S = ½) is of axial symmetry. Investigation of 
magnetic properties for Co(II) and Ni(II) dinuclear complexes revealed interesting interactions and will be object 
of our further research. 

 
 
Keywords: dipicolinates; X-ray analysis; EPR spectra; magnetic properties 

 
 
 
Introduction and formulation of main goals 

 

Transition metal complexes containing an anion of pyridine-2,6-dicarboxylic acid, also 

well-known as 2,6-dipicolinic acid, and various N-donor ligands have been studied from 

multiple points of view such as crystal engineering [1], magnetism [2], spectroscopy [3], as 

well as their catalytic [4] and solution properties [5, 6] have been investigated. Moreover, the 

copper(II) dipicolinate complexes have been used as models for active sites in many 

metalloenzymes and as electron carriers in some model biological systems in DNA cleavage 

[7]. 

Dipicolinate compounds are still of great interest due to the large number of possible 

binding modes, stabilizing capability of water clusters and function as hydrogen-bond 

acceptors as well as hydrogen-bond donors and consequent structural variations and 

construction of supramolecular assemblies [8]. 

Recently, crystal engineering has been targeted at designing strategies and construction 

of supramolecular architectures with diverse topologies. For this purpose seem to be suitable 

candidates nitrogen heterocycles like benzimidazole and its derivatives, because they are 

capable of acting as hydrogen-bond donors and for π–π stacking interactions [9]. 
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Without doubt, transition metals dipicolinates with N-donor ligands could find their 

applications in the areas of bioinorganic chemistry, supramolecular chemistry and material 

chemistry [10]. 

Our attention was focused on dipicolinate compounds of transition metals (Co, Ni, Cu 

and Zn) with N-donor ligands neocuproine, benzimidazole and its derivatives and herein we 

report their synthesis and crystal structures, as well as EPR spectra and magnetism for selected 

complexes. 
 
 
Materials and methods 

 

The presented compounds were prepared by a following method: To a methanol or an 

aqueous solution of cobalt(II) acetate tetrahydrate, nickel(II) acetate tetrahydrate, copper(II) 

acetate monohydrate or zinc(II) acetate dihydrate was added stoichiometric amount of N- 

donor ligand neocuproine, benzimidazole, 2-ethylbenzimidazole or 2-isopropylbenzimidazole. 

The mixture was stirred for half an hour at room temperature, then further reacted with 

stoichiometric ratio 1:1 of dipicolinic acid and then heated to the boiling point, cooled down, 

filtered and left to slowly evaporate at room temperature. Single-crystals suitable for X-ray 

diffraction analysis were grown after several days and were separated from mother liquid. 

All purchased chemicals were used as received. Methanol was used as solvent without 

any further purification. IR spectra were measured by the ATR technique in the 4000 – 400 

cm−1 region (Magna FTIR 750, Nicolet). Elemental analysis of carbon, hydrogen and nitrogen 

was carried out by an automated analyser (Vario, Micro Cube). Electronic spectra were recorded 

in the methanol solutions on Specord 250 plus, Analytical Jena in the range of 800 – 200 nm. The 

solid state X-band (ca 9.4 GHz, hv = 0.3 cm-1) cw-EPR spectra of powdered copper(II) 

complexes were measured on EMX plus EPR spectrometers (Bruker, Germany) operating 

with 100 kHz modulation technique at 393 K. The thin-walled quartz EPR sample tubes were 

used. The determinations of the crystal structures were performed on Stoe StadiVari with 

Pilatus 300K HPAD detector using CuKα radiation microfocus source Xenocs FOX3D. The 

powder X-ray diffraction analysis was carried out by diffractometer Philips PW using Brag – 

Brentano geometry and Co Kα radiation. Magnetic investigations were performed by a 

SQUID magnetometer (MPMS-XL7, Quantum Design) in the RSO mode of detection. 
 
 
Results and discussion 

 

We  succeed  in  the  preparation  of  seven  transition  metals  (Co,  Ni,  Cu  and  Zn) 
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dipicolinate compounds containing N-donor ligands, namely [Cu(neo)(dipic)]∙3H2O, 

[Zn(neo)(dipic)]∙4H2O, dinuclear compounds [Ni2(neo)(H2O)2(μ-dipic)2]∙7H2O, 

[Co2(neo)(H2O)2(μ-dipic)2]∙0.5neo∙3H2O, monomer [Cu(bzim)(dipic)(CH3OH)] and 

polymers [Cu2(Etbzim)2(μ-dipic)2]n∙0.5H2O and [Cu2(ipropbzim)2(μ-dipic)2]n. 

Dinuclear compounds [Ni2(neo)(H2O)2(μ-dipic)2]∙7H2O (Fig. 1.) and 

[Co2(neo)(H2O)2(μ-dipic)2]∙0.5neo∙3H2O are structurally similar, contain two metal centers 

bridged through two chelating oxygen atoms of carboxylate group of dipicolinate anion. Both 

Co(II) or Ni(II) metal centers are hexacoordinated with coordination chromophores {MN2O4} 

and of distorted octahedral geometry. One metal center is coordinated through two nitrogen 

donor atoms of neocuproine, two oxygen atoms of coordinated water molecules and two 

chelating oxygen atoms of carboxylate group from bridging dipicolinate, second metal center 

is coordinated through nitrogen and oxygen atoms of two tridentate (N,O,O') chelating 

dipicolinate molecules. The distance between two metal centers is ~ 4,5 Å. In the crystal 

structures of both compounds are complicated hydrogen-bonding networks. 
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Fig. 1. Crystal structure and magnetism for [Ni2 (neo)(H2 O)2 (μ-dipic)2 ]∙7H2 O – crystal structure and 
magnetic properties of dinuclear Ni(II) compound 

 
Investigation of magnetic properties for both compounds revealed the presence of 

antiferromagnetic exchange interactions – decreasing of μeff value upon temperature lowering 

(Fig. 1.). 

Mononuclear complexes [Cu(neo)(dipic)]∙3H2O and [Zn(neo)(dipic)]∙4H2O are 

structurally quite different. The asymmetric unit of complex [Zn(neo)(dipic)]∙4H2O has two 

crystallographically independent mononuclear complex molecules, whereas the asymmetric 

unit of complex [Cu(neo)(dipic)]∙3H2O consists of one complex molecule (Fig. 2.). The 

copper(II) atom adopts a slightly distorted square-pyramidal arrangement (τ5  = 0.11) and is 
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coordinated by two nitrogen donor atoms of bidentate ligand neocuproine and three donor 

atoms (N,O,O') from dipicolinate binding in a tridentate chelating manner. The base of square 

pyramid is constituted by one nitrogen atom of neocuproine and one nitrogen and two oxygen 

atoms of dipicolinate. One nitrogen atom from neocuproine occupies the axial position of 

square pyramid, which resulted in a strong distortion of the bidentate ligand neocuproine and 

this strong distortion influenced also the EPR spectra (Fig. 2.). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 2. [Cu(neo)(dipic)]∙3H2 O – its crystal structure and EPR spectrum 
 

The τ5 value is calculated as difference between the two largest angles around the 

central atom divided by 60, for perfectly tetragonal and trigonal-bipyramidal arrangements the 

values of τ5 are 0 and 1, respectively [11]. 

Structurally characterized  and  studied  by EPR  spectroscopy were  three  copper(II) 
 

compounds with benzimidazoles, one monomer [Cu(bzim)(dipic)(CH3OH)] and two 

polymers [Cu2(Etbzim)2(μ-dipic)2]n∙0.5H2O and [Cu2(ipropbzim)2(μ-dipic)2]n. The 

mononuclear compound [Cu(bzim)(dipic)(CH3OH)] has copper(II) central atom five- 

coordinated with {CuN2O3} coordination chromophore, where the basal plane is constituted 

by one nitrogen atom of benzimidazole molecule and three donor atoms from tridentate 

(N,O,O') chelating dipicolinate molecule. The axial position is occupied by oxygen atom from 

the coordinated molecule of methanol. The geometry around copper(II) atom can be described 

as square pyramidal (τ5 = 0.08). In the crystal structure are present strong intermolecular H- 

bonds between uncoordinated oxygen from carboxylate group of dipicolinate molecule and 

hydrogen of N-H group from benzimidazole as well as between hydrogen of O-H group from 

coordinated methanol molecule. EPR spectrum of this compound is axially symmetric. 
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Polymeric complexes [Cu2(Etbzim)2(μ-dipic)2]n∙0.5H2O (Fig. 3.) and 

[Cu2(ipropbzim)2(μ-dipic)2]n have similar crystal structures. The polymers contain two non- 

equivalent copper(II) centers with the same coordination chromophore {CuN2O4} and of 

distorted octahedral geometry. One copper(II) center is hexacoordinated through two nitrogen 

donor atoms from two molecules of substituted benzimidazoles in trans arrangement and four 

oxygen atoms from two bidentate chelating dipicolinate molecules. The coordination 

environment of the second copper(II) atom comprises of two dipicolinate anions acting as 

tridentate (N,O,O') chelating ligands. In the crystal structures of both compounds are present 

strong H-bonds between uncoordinated oxygen atoms from carboxylate groups of dipicolinate 

molecule and hydrogen atoms of N-H groups from substituted benzimidazoles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Polymeric complex [Cu2 (Etbzim)2 (μ-dipic)2 ]n∙0.5H2 O – its crystal structure and EPR spectrum 
 
 
Conclusion 

 

Seven dipicolinate complexes of transition metals Co, Ni, Cu and Zn with N-donor 

ligands (neocuproine, benzimidazole and derivatives) have been synthesized, their crystal 

structure has been determined by single-crystal X-ray diffraction analysis and selected 

compounds have been investigated by EPR spectroscopy and SQUID magnetometry. 

In the prepared compounds have been observed different coordination modes of 

dipicolinate anion: only chelating and chelating as well as bridging. Acting of dipicolinate 

molecule as bridging ligand resulted in the formation either dinuclear [Ni2(neo)(H2O)2(μ- 

dipic)2]∙7H2O   and   [Co2(neo)(H2O)2(μ-dipic)2]∙0.5neo∙3H2O   or   polymeric   complexes 
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[Cu2(Etbzim)2(μ-dipic)2]n∙0.5H2O and [Cu2(ipropbzim)2(μ-dipic)2]n. Three of prepared 

compounds are mononuclear [Cu(bzim)(dipic)(CH3OH)], [Cu(neo)(dipic)]∙3H2O and 

[Zn(neo)(dipic)]∙4H2O. The nuclearity of prepared complexes depends on the coordination 

mode of dipicolinate molecule, nature of other competing ligands, nature of used transition 

metal and its coordination polyhedron preference, the number of available coordination sites 

on ligand, the spherical effects, the possibility of intermolecular and/or intramolecular 

interactions formation, the way of synthesis, the presence of lattice solvent molecules and 

another effects. 

Magnetic study for both dinuclear compounds revealed the presence of 

antiferromagnetic exchange interactions and they will be object of our further research. 
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Abstract 
 

Photocatalytic activity of sonochemically prepared TiO2 decorated with silver nanoparticles. 
A novel way of titanium dioxide synthesis using non-water environment was investigated. In synthesis, 

water causes aggregation of particles of titania thus reducing active surface significantly. To avoid this, a non- 
water environment such as toluene was employed. Reaction between solid precursor and gaseous ammonia was 
conducted in this environment using dried reactants in tempered glass reactor and irradiated by ultrasonic horn. 
As prepared powders were then calcinated and decorated with Ag nanoparticles. Photocatalytic activity was 
determined by TOC method and compared to P25 standard TiO2 . Samples were analysed by XRD and Raman 
spectroscopy and surface morphology was investigated by SEM. Powders prepared by this method had 
comparable or higher photocatalytic activity than P25. Ag nanoparticles seem to have no significant impact on 
photocatalytic activity whatsoever. 

 

 
Keywords: Titanium dioxide; silver nanoparticles; sonochemistry; TOC 

 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 

TiO2 je v súčasnosti stále najvýznamnejší a najpoužívanejší fotokatalyzátor. Po 

mnohých viac či menej úspešných pokusoch s látkami iného charakteru sa dnes venuje 

pozornosť kompozitným fotokatalyzátorom na báze TiO2 s inými polovodivými  oxidmi, 

alebo dopovaným ušľachtilými kovmi . Takéto systémy dokážu absorbovať žiarenie aj vo VIS 

oblasti, prípadne dramaticky zmeniť vlastnosti TiO2 [1]. Špeciálnym prípadom kompozitov sú 

fotokatalyzátory dopované nanočasticami ušľachtilých kovov ako Ag. Tu sa môže prejaviť 

efekt povrchovej plazmónovej rezonancie, väčšia separácia nábojov a tým pádom nižšia 

rýchlosť rekombinácie nábojov [2, 3]. 

Cieľom tejto práce bolo preskúmať vplyv teploty počas reakcie na fotokatalytické 

vlastnosti  sonochemicky  pripraveného  čistého  aj  Ag-dekorovaného  TiO2  pripraveného 

v nevodnom prostredí. 

Počas hydrolýzy vznikajú častice TiO2, ktoré majú vďaka vodíkovým väzbám vo 

vodnom prostredí tendenciu agregovať, dôsledkom čoho sa znižuje aktívny povrch 

výsledného prášku. Použitie vysušených reaktantov a nevodného prostredia signifikantne 

zredukuje tento nežiadúci efekt. Preskúmali sme preto nový postup prípravy TiO2, pri ktorom 

sme zredukovali účasť vody prítomnej v reakčnej zmesi na minimum. 
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Z predchádzajúceho výskumu vyplýva, že počas tohto spôsobu prípravy TiO2 vznikaú 

určité nanoútvary a zvýši sa fotokatalytická aktivita [4]. Bol preskúmaný vplyv teploty počas 

prípravy na vznik týchto útvarov a účinnosti fotokatalyzátora. Taktiež bol preskúmaný vplyv 

častíc striebra deponovaného na povrchu TiO2 na fotokatalytickú aktivitu týchto práškov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako prekurzor TiO2 bol použitý TiOSO4 (Sigma-Aldrich), plynný amoniak bol 

získavaný vháňaním stlačeného vzduchu do vodného roztoku amoniaku (Centralchem). Ako 

reakčné prostredie bol použitý toluén (Centralchem). Na zvýšenie efektu kavitácie bol do 

reakčnej zmesi zavádzaný stlačený vzduch. Oba plyny boli pred zavedením do reakcie 

vysušené 96% H2SO4, resp. mikroperličkovým NaOH (Slavus). Reakčná zmes bola 

temperovaná na  teploty  20,  30,  40  a 50°C  a ožarovaná  ultrazvukovým  dezintegrátorom 

v pulznom móde (5s/5s). Po reakcii bol toluén oddestilovaný vo vákuovej odparke a výsledný 

prášok bol žíhaný 2h pri teplote 700°C. 

Pripravený prášok bol rozsuspendovaný vo vode v ultrazvukovej vaničke počas 20min 

spolu s roztokom AgNO3 (Slavus). Táto suspenzia sa nechala miešať magnetickým 

miešadlom 30min v tme a následne sa ožarovala 30min UV svetlom (ortuťová výbojka), ktoré 

vyredukovalo častice kovového striebra na povrchu častíc TiO2. 

Ako štandard bol použitý komerčne dostupný TiO2 – Aeroxide P25 (Evonik). 
 

Na stanovenie fotokatalytickej aktivity bola použitá metóda stanovenia úbytku 

celkového organického uhlíka (TOC). Ako modelová látka bol použitý roztok fenolu 

(0,5mmol/L). Suspenzie roztokou fenolu a fotokatalyzátora (1g/L) sa ožarovali 

metalhalogenidovou výbojkou simulujúcou slnečné žiarenie za stáleho miešania a prístupu 

vzduchu, odber vzorky každých 30min. Vzorky boli charakterizované metódami práškovej 

XRD, Ramanovou spektroskopiou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou (REM). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Táto metóda prípravy nevyžaduje použitie extrémnych podmienok, ako je 

hydrotermálna kryštalizácia, prípadne zahrievanie reakčnej zmesi na viac ako 50°C. Využíva 

sa tu stabilný prekurzor TiOSO4, ktorý nepodlieha hydrolýze na vzduchu ako alkoxidy. 

Elimináciou vody z reakčného systému použitím toluénu je možné dostať jemne dispergované 

prášky. Vedľajšie produkty reakcie je možné odstrániť žíhaním. Reakcia prebiehala podľa 

rovnice [4]: 

TiOSO4 · xH2O (s) + 2NH3 (g) → TiO2 + (NH4)2SO4 
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Obrázky 1 a 2 zobrazujú závislosť relatívnej koncentrácie fenolu od času ožarovania 

počas merania fotokatalytickej aktivity jednotlivých vzoriek TiO2. Vzorky sú porovnané so 

štandardom P25 a všetky vykazujú vyššiu fotokatalytickú aktivitu ako štandard. V prípade 

vzorky pripravenej pri 50°C je nárast aktivity o 38% v porovnaní s P25. Výsledky na obr. 2 

ukazujú prášky dekorované nanočasticami striebra. Fotokatalytická aktivita týchto práškov 

mierne   poklesla   oproti   nedopovaným,   pravdepodobne   kvôli   agregácii   častíc   počas 

 
Obr. 1. TOC merania sonochemicky pripravených vzoriek TiO2 

 

 
 

Obr. 2. TOC merania sonochemicky pripraveného TiO2 dekorovaného Ag 
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dekorovania striebrom vo vodnom prostredí. Stále však vykazujú fotokatalytickú aktivitu 

vyššiu ako P25. Na obrázku 3 je XRD spektrum vzoriek UTP50 a striebrom dopovanej 

vzorky AgUTP50. V oboch spektrách sa nachádzajú difrakcie iba pre fázu anatasu, difrakcie 

rutilu ani striebra nie sú prítomné. Vo vzorke UTP50 na obrázku 4 sa nachádzajú nanorúrky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Práškový röntgenový difraktogrm nedekorovanej a dekorovanej vzorky TiO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. SEM fotografia vzorky UTP50 
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s viacerými stenami, ktoré majú hrúbku stien 40—150nm a priemer 150—600nm [5]. Prášky 

obsahujúce nanorúrky mali najvyššiu fotokatalytickú aktivitu. Okrem nanorúrok môže byť za 

zvýšenú fotokatalytickú aktivitu spoluzodpovedný aj efekt sulfatácie [6]. 
 
 

Záver   
Zaviedli   sme   novú,   jednoduchú   a nenáročnú   metódu   sonochemickej   prípravy 

 

nanorúrok TiO2 v prášku, ktorá využíva dostupné a relatívne lacné reaktanty. Výsledkom sú 

prášky s vysokou fotokatalytickou aktivitou a dobrou dispergovateľnosťou. Najvhodnejšia 

teplota pre prípravu bola 50°C. Účinok striebra na zvýšenie fotokatalytickej aktivity nebol 

preukázaný. 
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Abstract 

 
The pollution of the natural environment is actually one of the most critical issues in our society. 

Therefore environmental remediation by using clean processes has gained great interest. Among them, 
heterogeneous photocatalysis using semiconductors appears to be an attractive process. Bismuth  vanadate 
(BiVO4 ) is a promising semiconductor photocatalyst since it could be activated under solar radiation. However 
its photocatalytic efficiency is limited by poor electron transport and high charge recombination. In the present 
work, Nb-modified BiVO4 and BiVO4 /TiO2 composite materials were prepared in the form of films using simple 
wet chemical methods. These modified BiVO4 films exhibited better photocatalytic degradation rate of organic 
pollutants than pristine BiVO4 under solar-like radiation. Rhodamine B and stearic acid were used as model 
pollutants for the investigation of the photooxidative properties of BiVO4 -based films. All the films were 
characterized by XRD and SEM. 

 
 
Keywords: BiVO4 ; photocatalytic; films; degradation; remediation; pollutants 

 
 
 
Introduction 

 

Heterogeneous photocatalysis using semiconductors is one of the most promising 

techniques for environmental remediation. A semiconductor can be photoactivated under 

proper irradiation and be employed as photocatalyst for the degradation of pollutants [1−6]. 

BiVO4 is a visible light responsive semiconductor photocatalyst which exists in three 

different polymorphs [1−5]. The most photoactive one is the monoclinic scheelite-like 

crystalline structure with a band gap of 2.4 eV [1−5]. As a result, BiVO4 has already been 

studied for the photooxidative degradation of many organic compounds such as phenol, 

organic dyes and metal organic compounds [1, 2, 6, 7]. 

However, bismuth vanadate suffers of poor charge transport and high recombination 

rate between electron/hole (e-/h+) pairs [3, 8−14]. Several strategies can be used to improve 

BiVO4 materials such as modification by a metal cation and elaboration of a composite. For 

instance, the use of Cu(II), Yb(III) and Er(III) in BiVO4 and the preparation of composites 

with WO3, CuOx, Ag3PO4 and InVO4 have shown positive effect on BiVO4 photocatalyst in 

decomposing organic pollutants [8−14]. These strategies often lead to beneficial changes in 

electronic properties and surface morphology of the photocatalysts, thus improving e-/h+ pair 

1025 



separation that is the basis of the photocatalytic activity. 
 

In the present work, BiVO4 is modified by either Nb(V) and TiO2. The effects of such 

modifications are studied by SEM (Scanning Electron Microscopy) and XRD (X-ray 

Diffraction) to control the surface morphology and phase composition of the films, 

respectively. Subsequently, the photocatalytic properties of the modified BiVO4 films were 

investigated in the degradation of rhodamine B (RhB) and stearic acid and compared with 

pristine bismuth vanadate. 
 
 
Materials and methods 

 

BiVO4 (BV) precursor resulted of the mixture and the sonication of 0.1 M 

vanadium(IV) acetylacetonate in acetylacetone with 0.1 M bismuth(III) nitrate pentahydrate in 

acetic acid. After addition of 0.1 g/L Triton X-100 as structure directing agent and sonication, 

the BV precursor was deposited in the form of film on Si/SiO2 substrate by the doctor blade 

method and subsequently annealed at 500 °C for 5 minutes to form pure BiVO4. Niobium 

modified BiVO4 (Nb-BV) film was synthesized following the BV procedure but adding 10 

mol% NbCl5. Composite film with titania (BV-T) was prepared by deposition of TiO2 on pure 

BiVO4 film by the doctor blade method using a titanium(IV) tertbutoxide/isopropanol sol-gel 

and subsequent annealing at 500 °C for 5 minutes. 

The films were characterized by XRD and SEM on PANalytical XPert Pro MRD and 

Tesca Lyra III devices, respectively. The photocatalytic properties of the films (1.5 cm2) were 

evaluated under solar-like radiation (metalhalogenide lamp) in the degradation of stearic acid 

layer deposited by spin-coating on the photoactive materials and in the decolorization of 10 

mL 10-5 M RhB solution. For RhB organic dye, the photodegradation rate was monitored by 

following the decrease in absorbance at 524 nm (corresponding to the chromophore) using 

UV-vis spectrophotometer (Jasco V-530) while for stearic acid, the photodegradation rate was 

monitored by following the decrease in transmittance in the range 2600−3100 cm-1 

(corresponding to C−H stretching vibrations) using FTIR-ATR (Attenuated Total Reflectance) 

spectrometer (Nicolet 6700). 
 
 
Results and discussion 

 

The phase composition of the three photocatalytic films (BiVO4, Nb-BV and BV-T) 

was studied by XRD (Fig. 1). In all the samples, monoclinic scheelite BiVO4 phase which is 

the most photoactive polymorph of bismuth vanadate is present. In Nb-modified BiVO4  film 
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(Nb-BV), no other diffraction than BiVO4 is visible neither shifts in BiVO4 diffrcation angles 

are observed, thus Nb(V) is not inserted in BiVO4 crystalline structure as a dopant neither 

formed a new crystalline phase. On the other hand, in BiVO4/TiO2 composite (BV-T), 

diffractions from anatase are observed showing that two distinct phases composed the film. 
 
 

 
 

Fig. 1. XRD of BiVO4 , Nb-BV and BV-T photocatalytic films 
 

The surface morphology of each film was investigated by SEM (Fig. 2). The sample 

containing pure BiVO4 (Fig. 2A) exhibits a nanoparticulate structure with grain size smaller 

than 100 nm. In the modified films, the situation is different. Indeed, in Nb-BV (Fig. 2B) the 

structure is similar to pure BiVO4 but it is far more porous. This is due to Nb(V) that 

influenced the surface morphology as already observed with other metallic cations in ref. 

[12−14]. Concerning BV-T composite, since TiO2 is deposited on BiVO4, Fig. 2C presented 

the TiO2 top-coating layer of the film. This TiO2 layer contains nanosized crystallites that 

result in wide diffractions as observed in XRD (Fig. 1). 
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Fig. 2. SEM of A) BiVO4 , B) Nb-BV and C) BV-T film surface 
 
 
 

Finally, the photocatalytic activity of the films were investigated under solar-like 

radiation due to potential outdoor applications using solar energy (Fig. 3). Two model 

pollutants, rhodamine B (Fig. 3A) and stearic acid (Fig. 3B), were tested to study the 

photooxidative efficiency in the removal of organic compounds. 
 
 

 
 
 

Fig. 3. Photodegradation of A) RhB and B) stearic acid using photoactive films under solar-like radiation 
 
 
 

The results of the photodegradation of both pollutants are similar: Nb-modified BiVO4 

is the best photocatalyst in comparison to BiVO4/TiO2 composite which is more efficient than 

pure BiVO4. In Nb-BV, the excellent photodegradation rates are explained by the surface 

morphology of the film which is more porous than in the other samples (Fig. 2) i. e. the 

surface area is greater thus there are more photocatalytic sites at the surface of the Nb-BV 

film. For BV-T composite, the good photoactivity is the result of beneficial charge transfer 
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between the components of the composite that implies a better e-/h+ pair separation. By 

comparison of BV-T with Nb-BV, the weaker photodegradation rates using BV-T could be 

explained by the presence of TiO2 that absorbs only UV radiations accounting for only 4 % of 

the solar radiation. However, the reproducibilty in these photodegradation experiments (not 

shown here) exhibited that the photooxidative ability of Nb-BV dramatically decreased while 

the other samples showed stable photocatalytic efficiency after repeated runs. This is probably 

due to an alteration of the porous structure of Nb-BV film. 
 
 
Conclusion 

 

Modified bismuth vanadate materials are promising photocatalysts for environmental 

remediation. Indeed, in addition to be photoactive under solar radiation, Nb-modified BiVO4 

(Nb-BV) and BiVO4/TiO2 composite (BV-T) are far more efficient photocatalysts than 

pristine bismuth vanadate in the photodegradation of rhodamine B and stearic acid. The 

improved photodegradation rates in pollutant removal of the modified BiVO4 films are due to 

beneficial changes in the surface morphology (increase of surface area) and in the electronic 

properties (increase of e-/h+ separation) for Nb-BV and BV-T, respectively. However, Nb- 

modified BiVO4 photocatalyst exhibited bad reproducibility after repeated photocatalytic runs 

while the photoactivity of BiVO4/TiO2 composite remained stable. Therefore BiVO4/TiO2 

film appears to be a serious candidate for outdoor environmental applications. 
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Abstract 

 

Photocatalytic Removal of NOx using Vertically Oriented TiO2 nanotube arrays on Titanium Mesh 
Electrochemical anodization was developed for the preparation of vertically oriented highly photoactive 

titania nanotube arrays (TiNT) on commercially available titanium mesh. The prepared material was 
characterized from the point of view of its structure and possible photocatalytic applications and was compared 
with titania films deposited on the Ti-mesh by liquid deposition (TiO2 -LD) abd sol-gel methods (TiO2 -SG). The 
photocatalytic activity was determined in gas phase using NOX decomposition according to the ISO standard no. 
22 197-1 (2007). The investigated anatase nanotube arrays on Ti mesh showed the highest photoactivity and are 
promising for applications in photocatalytic reactors for environmental purification. 

 
 
Keywords:Titaniummesh,Anatasenanotubearrays, NOX removal, Photocatalysis 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

NOX je súhrnné označenie dvoch hlavných oxidov dusíka, NO a NO2, zodpovedných 

za  znečistenie  ovzdušia.  Pri  spaľovacích  procesoch  v prítomnosti  N2  vzniká  NO,  ktorý 
v atmosfére oxiduje na NO2. NOX spolu s SOX(SO2 , SO3), sú hlavnou príčinou kyslého 
dažďa [1]. 

Fotokatalýza je definovaná ako reakcia indukovaná svetlom a akcelerovaná 

prítomnosťou fotokatalyzátora za prítomnosti kyslíka [2,3]. Energia dopadajúcich fotónov 

musí byť väčšia, prípadne rovnaká ako energetická medzera Eg. Hodnota Eg pre TiO2 

(kryštalická fáza anatas) je 3,2 eV. Pri dopade elektromagnetického žiarenia na povrch 

fotokatalyzátora dochádza k excitácii elektrónov z valenčného do vodivostného pásu – vzniká 

pár elektrón/elektrónová diera (e-, h+). Takto kreované diery a elektróny reagujú s vodou 

a kyslíkom za vzniku vysoko-reaktívnych kyslíkových radikálov, ktoré sú veľmi silnými 

oxidačnými činidlami a sú schopné oxidovať a tým eliminovať viaceré polutanty v životnom 

prostredí. Pri ožiarení povrchu fotokatalyzátora, na ktorom sú na adsorbované NOX, dochádza 
k excitácií elektrónu a následným vznikom hydroxylových radikálov, ●OH, ktoré patria medzi 
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vysoko reaktívne medziprodukty, ktoré sa zúčastňujú oxidácie oxidu dusnatého, NO, podľa 

reakcii (1.1 a 1.2) Medzi hlavné produkty tejto oxidácie patrí NO3
-, NO2 vzniká ako 

medziprodukt [3-5]. 
 

NO + ●OH → NO2 + H● 
 

NO2 + ●OH → NO3
- + H● 

 
 

Fotokatalytický  rozklad  NOX  je  v našich  experimentoch   založený   na   metóde 

ISO 22197-1 – testovacia metóda pre čistenie vzduchu s využitím polovodivých 

fotokatalytických materiálov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Anodickou oxidáciou titánovej sieťky (10x5x0,2cm), pri napätí 40 V počas 4 h, boli 

pripravené vertikálne orientované nanotrubky TiO2 (TiNT) s použitím vzorky ako anódy 

a platinového drôtu ako katódy  vo  vzdialenosti  5  cm  v elektrolyte  :  etylénglykol, 

0,5hm% NH4F a 0,2obj% H2O. Vzorky boli pred/po syntéze postupne čistené v acetóne, 

izopropylalkohole, destilovanej vode a následne vysušené pri teplote 100 °C. 

Pripravené TiNT boli žíhané v peci (Classic 3013L) pri teplote 450 °C počas 2 h 

s nárastom teploty 10 °C/min v oxidačnej atmosfére. Fázové zloženie bolo merané prístrojom 

PANalyticalXPert PRO MRD diffractometer (CuKα 40 kV, 40 mA, 15 – 60° 2θ). Morfológia 

bola charakterizovaná skenovacou (FIB Lyra 3 Tescan, 10 kV) a vysoko-rozlišovacou 

transmisnou (JEOL JEM 3010, 300 kV) elektrónovou mikroskopiou. 

Fotokatalytický  rozklad  NOX  bol  meraný chemiluminiscenčnou  metódou.  Vzduch 
s koncentráciou NOX 1 ppm a relatívnou vlhkosťou 50 % je vedený nad povrchom vzorky 
(výška voľného priestoru nad vzorkou je 5 mm) s prietokovou rýchlosťou 3 L/min. Intenzita 

UV svetla (Tube lamp Philips TL 65-80W / 05 SLV) je 10 W/m2 s vlnovou dĺžkou 300 - 
460 nm s maximom vyžarovania pri 365 nm. Koncentrácia NO a NO2  sa meria pri výstupe 
z aparatúry. 

Pre porovnanie, fotokatalytický rozklad NOX, bol meraný aj na vzorkách tenkých 

vrstiev TiO2 pripravených sól-gélovou (TiO2-SG) a „liquiddeposition” (TiO2-LD)metódou, 
podľa postupu [8]. 
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Výsledky a diskusia 
 

Morfológia pripravených TiNT je zobrazená na obrázkoch 1 – 2. Dĺžka TiNTje ≈9 µm 

s vnútorným priemerom od 140-210 nm a hrúbkou stien 10-25 nm. 
 
 

 
 

Obr. 1.SEM snímky pripravených TiNT 
 

 
 
 

Obr. 2.TEM snímky pripravených TiNT 
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Fázové zloženie jednotlivých vzoriek predstavuje Obr. 3. Tepelne nespracovaný 

substrát Ti-sietka je zložený z titánu a amorfnej časti, pripravené TiNT vykazujú štruktúru 

anatasu a porovnávacie vzorky TiO2-SG a TiO2-LD sú zmesou anatas/rutil. 

 
R 

 

 
 
 

A 
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R T A 
A R   R A T 
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2 Theta (degree) 
 

Obr. 3. XRD záznam substrátu: (Ti-sietka), pripravených TiO2 nanotrúbok (TiNT), TiO2 sól-gél (TiO2 -SG), 

TiO2 „liquiddeposition“ (TiO2 -LD). A-anatas; R-rutil; T-titán 
 

Na obrázku 4 je možné pozorovať priebeh fotokatalytického rozkladu NOX pomocou 

TiNT od momentu zapnutia/vypnutia svetelného zdroja (light on/off). Obrázok 5 predstavuje 

percentuálnu účinnosť rozkladu NOX pripravenými vzorkami. Pri substráte možno pozorovať 

slabú, okolo 1%, účinnosť, sol-gélom pripravená tenká vrstva má účinnosť 13%, tenká vrstva 

TiO2 pripravená „liquiddeposition“ metódou 23%, nananotrubkách TiO2 možno pozorovať 

najvyššiu, 60%-nú účinnosť rozkladu NOX. 

 
 
 

Obr. 4. Fotokatalytický rozklad NOX vertikálne orientovanými TiNT 
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Obr. 5. Percentuálna účinnosť rozkladu NOX 

 
Záver   

Elektrochemickou   anodickou   oxidáciou   boli   pripravené   vertikálne   orientované 
 

nanotrubky na báze oxidu titaničitého (TiNT), ktorých tepelnou úpravou sa pripravil 

fotokatalyticky aktívny materiál pre polovodičovú fotokatalýzu. Porézna morfológia 

pripravených TiNT je vhodná a vysoko-účinná pri degradácií vzdušných polutantov, NOX, 

ktorých čistenie bolo založené na metóde ISO 22197-1. Účinnosť TiNT bola v porovnaní 

s doteraz používanými tenkými vrstvami TiO2 3-násobná, s účinnosťou 60%. Zásluhou 

vysoko-poréznych tenkých vrstiev nanotrúbok dochádza k lepšej absorpcii dopadajúceho 

elektromagnetického žiarenia a tým súvisiacim fotokatalytickým rozkladom NOX. 
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Abstract 

 
Enantioselective hydroborating conjugated addition. 
The reactions of organometallic compounds catalyzed by complexes of transition metals such as 

rhodium, palladium, nickel and copper are showed as proper methods to making of covalent C–C bonds. Copper 
catalyzed conjugated additions of Grignards reagents, organozinc or organoborons compund to α –β– unsatured 
ketons have wide applicability in synthesis. Herein we report copper catalyzed conjugated additions of 
unconjugated alkenes to chalcone initiated using nucleophiles generated by hydroboration. Several new 
compounds were synthesized. 

 
 
Keywords: asymetric catalysis, hydroboration, conjugated addition 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Kovmi katalyzované  konjugované  adície  predstavujú  dôležitú  syntetickú  metódu 

v tvorbe nových  C–C väzieb (obr. 1.) [1]. 
H 

R1 

Z Z 
R1 R1 

2 H+ 
R 

Z   +  R1-M [LM ]  
 

alebo E+ 
R 

Z 
R1 

alebo 
E 

R 
Z 

R1 
 

Z= CHO, COR2, COOR3, COONH2, CN, NO2, SOR4 
 

Obr. 1. Všeobecná schéma konjugovanej adície katalyzovanej kovom 
 
 

Dôležitosť tejto metódy spočíva najmä v kontrole chemickej reaktivity použitím 

rôznych organokovových zlúženín ako zdroja nukleofilnej častice a v množstve použiteľných 

achirálnych a chirálnych ligandov [2]. Dostupnosť organokovových stavebných blokov pre 

syntézu komplexných látok je veľkou výzvou, a preto sa v poslednej dobe objavujú nové, 

jemnejšie techniky prípravy takýchto zlúčenín (obr. 2.) [3]. 
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a) 

R-X oxidácia 
kov 

 

X=Cl, Br, I 

 
 

R-M 

 
 
 

alebo 

 
R-X   transmetalécia 

R-M
 

R1-M 
X=Cl, Br, I, B , kov 

 
 
 

b) 
metalácia 

 

R2-M 

 

R  R2= H (hydrometalácia) 
M R2= C (karbometalácia) 

R2 
 
 

Obr. 2. Rôzne syntetické prístupy generácie organokovových zlúčenín pre konjugovanú adíciu a) typická 
preparatívna metóda; b) novšia, jemnejšia preparatívna metóda. 

 
 

Naším cieľom bola príprava organoboritých zlúčenín hydroboráciou najmä 

nekonjugovaných alkénov. Príprava organoboránov in situ umožňuje použiť surovú reakčnú 

zmes v ďalších reakciách, hlavne v meďou katalyzovaných konjugovaných adíciách na α,β– 

nenasýtené enóny. Tejto oblasti bola zatiaľ venovaná malá pozornosť a je publikovaných len 

niekoľko prác. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité alkény, deriváty chalkónu, hydroboračné činidlo a meďný komplex sú 

komerčne dostupné (Acros, Sigma Aldrich, Merck). Katalytické experimenty boli 

uskutočnené za Schlenkových podmienok. Účinnosť a efektivita hydroborácie bola 

posudzovaná na základe výťažku konjugovanej adície. Na tenkovrstvovú chromatografiu boli 

použité SiO2 platničky (Merck Silikagél 60 F254), detekcia škvŕn (UV -256 nm). Produkty sa 

čistili na stĺpci silikagélu (Merck 65/40). 1H NMR a 13C spektrá produktov boli namerané na 
 

prístroji VNMRS (300, 75 MHz) v CDCl3 s tetrametylsilánom (TMS) ako vnútorným 

štandardom. Teplota topenia produktov konjugovanej adície bola meraná na Koflerovom 

aparáte. 

Reprezentatívna procedúra 
 

Do vopred vysušenej Schlenkovej banky sa pridal alkén (0,8 mmol; 1,6 ekv.) a 0,5 ml 

Me-THF. Následne sa po kvapkách (počas 40 min) pridal (9-BBN-H)2 (0,5 M v THF 0,5 

mmol, 1,5 ml,). Takáto zmes sa miešala 3 h pri teplote kúpeľa 60 °C. Do druhej vopred 

vysušenej banky (10 ml) sa za Schlenkových podmienok pridal Cu(IPr) (10 mol%) a tBuOK 

(10 mol%). Následne sa pridalo Me-THF (0,5 ml) a zmes sa miešala 2,5 h pri r.t. Potom sa 

pridala surová reakčná zmes alkylboránu a zmes sa miešala 18 h pri teplote kúpeľa 81 °C. 

Reakcia  sa  ukončila  pridaním  dest.  H2O  (4  ml).  Zmes  sa premyla  s  TBME  (4×4ml) 
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a organická  fáza  sa  vysušila  s bezvodným  MgSO4.  Zmes  sa  zahustila  a čistila  sa  (SiO2, 
hexány/EtOH 9:1, 3:1). 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Príprava α,β–nenasýtenej keto zlúčeniny 
 

α,β-Nenasýtená karbonylová zlúčenina (1-(1-metylbenzimidazol-2-yl)-3-fenylprop-2- 

enón) bola pripravená dvojstupňovou syntézou z chloridu kyseliny škoricovej (obr. 3). 

Produkt sa izoloval ako žltá kryštalická látka v 50 % výťažku. Postup prípravy sa zhoduje 

s postupom opísaným v literatúre [4]. Chalkón a jeho ostatné deriváty boli dostupné v našom 

laboratóriu. 

N 1.NaH N 
2. CH3I 

N THF, r.t. 
H 3h 

N 
70% 

 

 
 

Cl   H2 
N 

O OMe 
8 

Cl 

 
 

O 
OMe 

N 

 
 

O 
tBuLi, N 

pyridín, CH2Cl2 
0°C - r.t. 

24h 

 

82% 
THF, -78°C-r,t, 

3h 50%   N 

nenasý tený ketón 
 
 

Obr. 3. Príprava východiskovej látky 
 
 
Optimalizácia podmienok hydroborácie 

 
Ako hydroboračné činidlo sme použili (9-BBN-H)2   (borabicyklo[3.3.1]nonán), a to 

najmä kvôli jeho dobrej schopnosti tvoriť antimarkovnikovské produkty adície. Vykonali sme 

niekoľko  opakovaných  experimentov,  pričom  produkt  konjugovanej  adície  však  nebol 

získaný (tab. 1, pokus č. 1-2). Prvé pozitívne výsledky boli dosiahnuté znížením teploty 

reakčnej zmesi pri hydroborácii, pričom bolo hydroboračné činidlo prikvapkávané vo forme 

roztoku v THF (tab. 1., pokusy 3-6). Po predĺžení času chladenia a celkového reakčného času 

na 4 h sa výťažok konjugovanej adície zvýšil o 30 % (tab. 1, pokusy 8-9). Používanie metódy 

hydroborácie (tab. 1, pokus 5, 6) sa však ukázalo byť značne nereprodukovateľné. Teplota 

varu THF výrazne negatívne vplývala na priebeh konjugovanej adície. Taktiež vzniknuté 

organoborány museli byť pridávané vo väčšom nadbytku (až 4 ekv.) pre dosiahnutie vyššieho 

výťažku. Metóda chladenej hydroborácie sa ukázala byť nevhodná pre väčšinu substrátov. 

Preto sme sa rozhodli o zámenu rozpúšťadla a zmenu teploty samotnej hydroborácie (tab. 1., 

pokus č. 7-9). 
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Tab. 1. Optimalizácia podmienok hydroborácie 
 
 
 

(9-BBN-H)2 

rozp., 1 

= 

2 

R2 R3 R1 R3 3 
rozp,; 80 °C; 18 h 

 

 
 

pokus č. alkén rozpúšťadlo T [°C] t [h] produkt konjugovanej adície [%] 
1 1 mezitylén 60 1 — 

2 2 THF 60 1,5 — 

3 1 THF 25 3 40 

4 3 THF 0-25 3 45 

5 1 THF 0-25 4 65 

6 3 THF 0-25 4 70 

7 3 Me-THF 25-60 3,5 88 

8 3 Me-THF 25-60 3,5 65 

9 3 Me-THF 25-60 3,5 75 
 
 

Zámenou rozpúšťadla za 2-metyltetrahydrofurán (Me-THF) sa podarilo vyriešiť 

technický a praktický syntetický problém a až modifikácia reakčnej teploty hydroboračnej 

reakcie priniesla stabilné a reprodukovateľné výsledky, pričom množstvo použitého 

organoboránu kleslo na dva ekvivalenty (tab. 2; pokusy 7-9). 
 
 
Meďou katalyzovaná konjugovaná adícia sprostredkovaná použitím organoboránov 

 

Po optimalizácii podmienok hydroborácie sme sa zamerali na rozšírenie substrátovej 

škály doteraz v literatúre používaných alkénov [5, 6]. V konjugovanej adícii sme preto použili 

najmä nekonjugované alkény s terminálnou π-väzbou. Samotná reakcia bola katalyzovaná 

aktívnym meďným komplexom s achirálnym ligandom karbénového typu (obr. 5). 
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Obr. 4. Všeobecná schéma konjugovanej adície s produktami 

 
 

Podarilo sa nám pripraviť niekoľko zlúčenín vo výťažkoch 20-88%. Ako najlepší 

alkén pre hydroboráciu a konjugovanú adíciu sa ukázal byť nhexén. Na zlúčeninách 5a, 5g, 

5j, 5c je vidieť vplyv elektrónakceptorných a elektróndonorných substituentov substrátu na 

celkový výťažok konjugovanej adície. V princípe elektróndonorné skupiny znižujú výťažok, 

a to najmä kvôli menšiemu parciálnemu kladnému náboju na β-uhlíku východiskovej látky 

(5c, 20%). Celkovo sa nám podarilo pripraviť jedenásť látok, z ktorých je deväť doposiaľ 

neopísaných v literatúre (5c–5k). Nami dosiahnuté výsledky teda ukázali že metóda má 

reálny potenciál využitia v syntéze. 
 
 

Záver   
Dvojstupňovou syntézou sa nám podarilo pripraviť vhodný α,β–nenasýtený enón pre 

 

konjugovanú adíciu vo výťažku 50%. 
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Optimalizácia podmienok hydroborácie ukázala, že výber vhodných reakčných 

podmienok, a to najmä reakčnej teploty, má kritický vplyv na reprodukovateľnosť výsledkov. 

Stabilné výsledky hydroborácie sme dosiahli pri teplote 25–60°C s rozpúšťadlom Me-THF. 

Nami skúmanú reakciu konjugovanej adície sme vykonali za štandardných podmienok 

uvedených v literatúre so zmenou rozpúšťadla na Me-THF. Touto metódou sa nám podarilo 

rozšíriť substrátovú  škálu  o nekonjugované  alkény  a pripraviť  tak  deväť  nových  látok 

v najlepšom  výťažku   76%.   Ďalším   cieľom   výskumu   je   použitie   chirálneho   ligandu 

v enantioselektívnej konjugovanej adícii katalyzovanej meďou. 
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Abstract 

Cu-catalysed  conjugate  addition  of  organozirconium  nucleophiles  to  α,β-unsaturated  heterocyclic 
enones.  

Asymmetric addition of organometallic nucleophiles representsa useful tool in organic synthesis to 
prepare complex molecules. We show that organozirconium species generated in situ from alkenes and Schwarz 
reagent, areable to react with α,β-unsaturated heterocyclic enones. Using chiral phosphoramidite ligand, 
corresponding β-substituted heterocyclic derivatives were obtained in good yields and in enantiomeric purities 
up to 82:19 e.r. 

 
Keywords: conjugate addition, hydrozirconation, copper, enantioselective synthesis 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 
 

Konjugovaná adícia je dôležitý nástroj v tvorbe C-C väzieb, pričom jej 

enantioselektívna verzia je veľmi dôležitý nástroj v syntéze komplexných chirálnych molekúl 

[1].Táto reakcia bola použitá v syntéze biologicky aktívnych látok a iných skeletov, pretože je 

široko použiteľná vďaka tolerancii k rôznym donorným aj akceptorným funkčným skupinám 

[2]. V reakciách dochádza k vzniku enolátu, ktorý sa následne protonizuje za vzniku β- 

substituovanej karbonylovej zlúčeniny. Ak sa však v reakcii nachádza iný elektrofil ako H+, 

enolát môže byť funkcionalizovaný aj v α-polohe, pričom vznikajú minimálne dve nové 

stereogénne centrá (Obr. 1) [3]. 

 
 
 

O 
 

PG Cu/L* 
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R-M 

OM 

N PG
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∗ 
R 

 

O 
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Obr.1. SchémaCu-katalyzovanej konjugovanej adície a následnej reakcie enolátov 
 
 
 

Adície reaktívnych organohorečnatých [4], dialkylzinočnatých [5] a trialkylhlinitých 

[6] nukleofilov sú v literatúre dobre opísané, avšak použitie „jemnejších“ nukleofilov ako 

napríklad oganozirkoničitých zlúčenín nie dostatočne preskúmané. Výhoda použitia 

organozirkoničitých zlúčenin je v ich vyššej tolerancii k funkčným skupinám. 1,4-Adíciu na 

hererocyklické α,β-nenasýtené laktóny opísal Maciver  et al. [7] Autori sa vo svojej práci 
 

zameriavali na Cu-katalyzovanú konjugovanú adíciu zirkoničitých nukleofilov na 

laktóny.Ako katalyzátor použili komplex G pripravený z fosforamiditového ligandu a triflátu 

meďného. Produkty pripravili vo výťažkoch až do 95 % s enantiomérnymi nadbytkami do 93 

% (Obr. 2). Enantioselektívne 1,4-adície organozirkoničitých zlúčenín na α,β-nenasýtené 

dusíkaté heterocykly nie sú ešte v literatúre vôbec opísané. 
 

Cl R 
Zr 

H DCM, rt, 40 min 
 
 

Cl 
O Zr 

R O 

 
 

OTf 
 

Cu 
O P O Ph 

O O 
Komplex G (10 mol%) 

n TMSCl, Et2O, rt n R 

Ph 

Komplex G 

R = H, n-Bu, n-Hex, Cy, t-Bu, ... 
n = 1,2 

53-95 % 
84-93 % ee 

 

Obr. 2. Syntéza enantiomérne oboharaných laktónov 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Reakcie boli uskutočnené v inertnej atmosfére s použitím Schlenkových techník. 

Schwartzovo činidlo bolo pripravené podľa literatúry [8] a skladované pri teplote nižšej ako 

0°C. Triflát meďný bol pripravený podľa literatúry [9] a skladovaný v inertnej atmosfére v 

gloveboxe. Všetky rozpúšťadla boli sušené (Na, CaH2) a destilované pred použitím. 

Tenkovrstvová chromatografia (TLC) bola uskutočnená na silufolových platničkách Merck 

Kieselgel 60 F254, vizualizovaných pod UV žiarením. Stĺpcová a flash chromatografia bola 

uskutočnená na silikagéli s veľkosťou častíc 0.040 až 0.065 mm. 1H NMR spektrá boli 

namerané na spektrometri Varian NMR System 300 s pracovnou frekvenciou 300 MHz pre 
1H NMR a 75 MHz pre 13C merania v CDCl3s TMS ako interným štandardom. HPLC analýza 

bola uskutočnená na kolónach Daicel Chiralpak OD-Ha AS-H s UV detekciou pri 223 nm, 
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212 nm resp. 233 nm. 
 
Reprezentatívna procedúra pre adíciu organozirkoničitých zlúčenín na heterocyklické enóny: 

 

K suspenzii Cp2Zr(H)Cl (0,4 mmol) v CH2Cl2(0,6 ml) sa za miešania pridal alkén (0,5 

mmol) a reakčná zmes sa miešala 40 min pri rt. Triflát meďný (0,02 mmol) a fosforamiditový 

ligand (0,02 mmol) sa miešali v Et2O (1 ml) pri rt 40 min. Následne sa vzniknutý ligand 

premiestnil pomocou obojstrannej ihly do banky s organozirkoničitým činidlom. K reakčnej 

zmesi sa po 10 min pridal enón (0,2 mmol) a po ďalších 10 min bezvodý TMSCl (1,0 mmol). 
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Reakčný čas sa monitoroval pomocou TLC a reakcia sa zastavila pridaním NH4Cl (1 M, 1 

ml). Produkt sa extrahoval po zriedení 5% NaHCO3 (15 ml) s tBuOMe (4x 10 ml). Po 

vysušení nad MgSO4 a zakoncetrovaní za zníženého tlaku bol produkt čistený 
chromatografiou na stĺpci silikagélu v elučnom systéme hexány/EtOAc (2:1). 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Najskôr sme podľa literárnych postupov pripravili východiskové α,β-nenasýtené 

heterocyklické zlúčeniny. Prvým krokom bola reakcia laktámu 1 s TsCl za vzniku tozylátu 2 

vo výťažkoch 54 – 74 % [10]. Druhým krokom bola in situ príprava silyl-enoléteru z tozylátu 

2, ktorý následne SN reakciou reagoval s PhSeCl ako elektrofilom [10]. Tento medziprodukt 

sme neizolovali, ale bol bez čistenia oxidovaný s 50 % peroxidom vodíka [11]. Výsledný α,β- 

nenasýtený laktám3 sme izolovali vo výťažku 36% po troch krokoch.Pri syntézach α,β- 

nenasýtených heterocyklov s piperidónovým skeletom sme vychádzali z komerčne 

dostupného piperidónu 4, ktorý sme sériou N-protekcie s využitím TsCl resp. BzCl za 

vytvorenia derivátov 5a a 5b a následnom oxidáciou pomocou IBX a NMO premenili na 

požadované dihydropyridinónové deriváty 6a a 6b. Pri syntéze derivátu 6c majúceho Cbz- 

chrániacu skupinu sme vychádzali zo 4-metoxypyridínu 7, ktorý bol redukovaný použitím 

NaBH4 (Obr. 3.). 
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R = Bz, 6b, 28% 
R= Cbz, 6c, 48% 

Obr. 3. Syntéza východiskových látok pre konjugované adície 

Nami  pripravené   východiskové   látky   3   a 6a-c   sme   použili   ako   elektrofily 

v asymetrickej konjugovanej adícii. Najprv sme sa zamerali sme sa na syntézu racemických 

produktov kvôli charakterizáciám a HPLC analýzam podľa modifikovaného postupu Wipfa et 

al.[12], pričom sme chceli overiť možnosť realizácie tohto typu reakcií na nových 

substrátoch. V prípade adície organozirkoničitých zlúčenín 8 na 3 sme izolovali produkty 9a-c 
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X 

O 

po adícií rôznych alkénov. S alyltoluénom sme získali produkt 9a v 41 % výťažku. S použitím 

1-hexénu bol výťažok produktu 9b 37 % a adíciou alylcyklohexánu sme izolovali produkt 9c 

v 39 % výťažku. Racemické konjugované adície na α,β-nenasýtených piperidónoch 

prebiehali v nižších výťažkoch, pričom najlepšie výsledky boli obdržané s použitím 1-hexénu 

ako alkénu, kedy boli požadované produkty 10b, 11b a 12b izolované v 13%, 21% resp. 30% 

výťažkoch (Tab. 1.). 
 

Tab. 1. Racemická konjugovaná adícia na heterocyklických substrátoch. 
 

Cp2Zr(H)Cl  +   R 
 

THF, rt 
40 min 

O O 
 

Cl 
+ Zr 

Y 

8 X 

R CuBr.Me2S Y R 

3, 6a-c THF, rt, 16 h 9, 10, 11, 12 
 
 

Vstup X Y R Výťažok 
1. N-Ts CH2 4-CH3 C6 H4 41% (9a) 
2. N-Ts CH2 C3 H7 37% (9b) 
3. N-Ts CH2 C6 H11 35% (9c) 
4. CH2 N-Ts 4-CH3 C6 H4 5% (10a) 
5. CH2 N-Ts C3 H7 13% (10b) 
6. CH2 N-Bz 4-CH3 C6 H4 15% (11a) 
7. CH2 N-Bz C3 H7 21 % (11b) 
8. CH2 N-Cbz 4-CH3 C6 H4 42% (12a) 
9. CH2 N-Cbz C3 H7 30% (12b) 

 
Enantioselektívna varianta študovanej reakcie bola realizovaná s využitím chirálneho 

fosforamiditového ligandu 13 (pripraveného podľa literatúry [13]), pričom sme vychádzali 

z modifikovaného Fletcherovho postupu [14]. V prípade využitia látky 3 sme vplyv zdroja 

CuI na výťažky a enantioselektivity reakcií skúmali s využitím alyltoluénu ako alkénu. 

Obdobné experimenty sme tiež uskutočnili na substrátoch 6a-c s využitím 1-hexénu. 

Výsledky sú zhrnuté v tab. 2. 
 

Tab. 2. Vplyv zdroja CuI na výťažky a ee konjugovaných adícií 
 
 

Cl 8 
O Zr O 

R 
X X 
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Me 
P N 

O Me 
Y CuI, TMSCl, 

Y
 

3, 6a-c  

Et2O, rt 9a-c, 10, 11, 12 13 
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Vstup X Y R CuI
 Výťažok (%) er 

1a N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

(CuOTf)2  .PhMe 81 82:18 

2b N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

AgNTf2  +CuCl 54 69:31 

3b N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

AgNTf2 +CuBr.Me2 S 47 71:29 

4a N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

[Cu(MeCN)4  ]OTf 20 80:20 

5a N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

CuTc 33 61:39 

6b N-Ts CH2 4- 
CH3 C6 H4 

AgOTf+CuCl 13 50:50 

7a CH2 N-Cbz C3 H7 (CuOTf)2  .PhMe 16 52:48 

8b CH2 N-Ts C3 H7 AgOTf+CuCl 22 23:77 

9a CH2 N-Ts C3 H7 CuTc 20 53:47 

10a
 CH2 N-Ts C3 H7 [Cu(MeCN)4  ]OTf 9 50:50 

11b
 CH2 N-Bz C3 H7 AgOTf+CuCl 29 38:62 

a Reakčné podmienky : Cp2 Zr(H)Cl (0,4 mmol), alkén (0,5 mmol), CH2 Cl2 (0,5 ml), rt 45 min. CuI (0,02 mmol), 
13 (0,02 mmol), rt 45 min, následne kanulou prenesené k roztoku alkylzirkoničitej zlúčeniny. Miešanie 10 min 
pri rt, následne 7 (0,2 mmol) a po 10 min TMSCl (1 mmol). Miešanie 24 h pri rt. 
b CuI (0,02 mmol), 13 (0,02 mmol), Et2 O (1 ml), rt, 45 min. Následne AgNTf2 (0,03 mmol), resp. AgOTf (0,03 
mmol), miešanie 15 min pri rt. Pred premiestnením k alkylzirkoničitej zlúčenine prefiltrované. 

 
 

Najlepší výťažok s využitím substrátu 3 (81 %) a najvyššiu enantiomérnu čistotu 

produktu (82:18e.r.) sme získali z použitím triflátu meďného (vstup 1). Enantioselektivita aj 

výťažky skúmaných reakcií poklesli s využitím iných zdrojov CuI (vstup 2-6). In situ 

generovanie CuOTf (resp. analogického CuNTf2 ) pomocou CuCl a AgOTf resp. AgNTf2 

malo taktiež negatívny vplyv na skúmané faktory (vstup 2,3,6). Študovaná reakcia s využitím 

substrátov 6a-c, ktoré sú menej reaktívne z dôvodu konjugácie násobnej väzby s voľným 

elektrónovým párom na dusíku v polohe 4, prebiehala v nízkych výťažkoch, pričom silnejší 

elektrónakceptorný charakter chrániacej skupiny (Cbz 6c < Ts 6a < Bz 6b) na dusíku 

oslaboval spomínanú konjugáciu a tým mierne zlepšoval priebeh reakcie (vstupy 7, 8, 11). 

Enantioselektívne čistoty produktov boli v rozmedzí 23:77 e.r. (vstup 8) až 50:50 e.r. (vstup 

10). Pričom CuOTf (predpripravený či generovaný in situ) taktiež predstavoval 

najspoľahlivejší zdroj CuI. 
 

Záver   
Východiskové látky 3a 6a-c   boli pripravené viacstupňovými syntézami z komerčne 

 

dostupných prekurzorov v celkových výťažkoch 28-72%. Na týchto substrátoch bola následne 

realizovaná séria asymetrických konjugovaných adícií alkylzirkoničitých činidiel 
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generovaných in situ z alkénov, s cieľom nájdenia vhodného zdroja CuI, pričom sme počas 

týchto experimentov využívali fosforamiditový ligand 13. Najlepšie a najkonzistentnejšie 

výsledky sme získali s využitím predpripraveného triflátu meďného. Našim ďalším cieľom je 

otestovať rôzne fosforamiditove , taddolové resp. karbénové ligandy za účelom dosiahnutia čo 

najvyšších enantiomérnych nadbytkov. S najlepším ligandom otestujeme aj rôzne terminálne 

alkény, pričom taktiež rozšírime škálu substrátov. 
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Abstract 

 
Thermal Analysis Study of the Al4 C3 Hydrolysis by gaseous H2 O 
This work presents the hydrolysis of Al4 C3 by gaseous H2 O studied by thermal analysis and powder X- 

ray diffraction. The hydrolysis of Al4 C3  by gaseous H2 O leads firstly to amorphous Al(OH)3  which is then 
slowly transformed to poorly crystalline hydrated boehmite, AlOOH ∙ nH2 O. Also, minor amount of crystalline 
Al(OH)3 , bayerite, occurs. After 150-day hydrolysis the bayerite content is 15.3%. According to both thermal 
analysis and powder X-ray diffraction no significant changes occur after cca. 150 days of hydrolysis. 

 
 
Keywords: Al4 C3 , hydrolysis, aluminium hydroxides, thermal analysis 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Al4C3 patrí medzi iónové karbidy a je jedinou známou binárnou zlúčeninou Al a C. 

Využíva sa v zliatinách Al na zlepšenie mechanických vlastností [1–2]. Poväčšine je však 

Al4C3 považovaný za nežiaduci produkt vznikajúci v materiáloch obsahujúcich Al a C, napr. 

systémy SiC-Al, zliatiny Al alebo kompozity obsahujúce uhlíkové vlákna [3–4]. Degradáciu 

materiálov obsahujúcich Al4C3 spôsobujú reakcie, ktorým Al4C3 podlieha pri kontakte s 

H2O, O2 alebo CO2 (I. – III.) nachádzajúcich sa vo vzduchu. Tieto reakcie prebiehajú už pri 

laboratórnej teplote [5]. 
 
 

Al4C3 + 12H 2O → 4 Al(OH )3 + 3CH 4 

 
2 Al4C3  + 9O2  → 4 Al2O3  + 6CO 

Al4C3  + 9CO2  → 2 Al2O3  + 12CO 

 
[I.] 

 
[II.] 

 
[III.] 

 
 

Viacero vedeckých prác ukázalo, že hydrolýza Al4C3 (I.) zapríčiňuje zhoršenie 

mechanických vlastností materiálov v dôsledku veľkých objemových zmien [4, 6–7]. Priebeh 

hydrolýzy Al4C3 a podrobná charakterizácia tuhého produktu, však v literatúre opísaná nie je. 

Táto  práca  je  preto  venovaná  štúdiu  priebehu  hydrolýzy  Al4C3   s plynnou  H2O 
 

a charakterizácii  vzniknutého  tuhého  produktu.  Produkty hydrolýzy boli  charakterizované 
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termickou analýzou (TA) a práškovou röntgenovou difrakčnou analýzou (XRD). 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Al4C3 (Carl Roth, Nemecko; 96 %) bol podrobený hydrolýze s plynnou H2O pri 

laboratórnej teplote v exsikátore. V spodnej časti exsikátora sa nachádzala deionizovaná H2O, 

ktorej pary reagovali s Al4C3 umiestneným nad ňou. 

Vzorky odoberané  v priebehu  hydrolýzy sú  označené  písmenom  G  (plynná  H2O) 

a číslom, ktoré zodpovedá počtu dní prebiehajúcej hydrolýzy. 

XRD záznamy boli merané difraktometrom Philips PW 1050 s CuKα röntgenovým 

žiarením. Na termickú analýzu bol použitý prístroj TA Instruments SDT 2960 Simultaneous 

DTA-TGA. Rýchlosť ohrevu bola 10 °C/min a meralo sa v intervale 25 – 1250 °C v atmosfére 

vzduchu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Hydrolýza Al4C3 v prostredí obsahujúcom plynnú H2O je prostredníctvom XRD 

záznamov zobrazená na Obr. 1 a prostredníctvom TA na Obr. 2. Prítomnosť jednotlivých 

kryštalických fáz z XRD záznamov a obsah bayeritu vypočítaný z hmotnostného úbytku na 

TG krivke sú zhrnuté v Tab. 1. Vzorka podrobená hydrolýznemu prostrediu 10 dní (Obr. 1b) 

nevykazuje iné difrakcie ako difrakcie prislúchajúce Al4C3, ktorých intenzita je v porovnaní 

s nehydrolyzovanou vzorkou (Obr. 1a) znížená, čo potvrdzuje prebiehajúcu hydrolýzu a vznik 

amorfného produktu v prvej fáze procesu. Prítomnosť amorfného Al(OH)3 potvrdzuje aj 

prítomnosť širokého  endotermického  píku  s minimom  pri  104 °C.  Pík  je  veľmi  široký 

v dôsledku rôznej sily väzby Al–OH, čo potvrdzuje taktiež spojitý priebeh hmotnostného 

úbytku vzorky G-034 pri jeho dehydroxylácii na Al2O3. 

Podľa XRD záznamov u vzoriek G-034, G-080 a G-150 následne z amorfného 
 

hydroxidu hlinitého kryštalizuje slabo kryštalický hydratovaný böhmit (AlOOH ∙ nH2O) 
 

a z neho kryštalický bayerit (Obr. 1c – e). Intenzita difrakcií bayeritu po 150 dňoch hydrolýzy 

s plynnou H2O je v porovnaní so vzorkou hydrolyzovanou po dobu 35 dní vyššia a taktiež sa 

zvyšuje intenzita endotermického píku pri 260 °C na DTA krivke. Minimum tohto 

endotermického píku sa posúva s časom hydrolýzy k mierne vyššej teplote, čo je zapríčinené 

nárastom veľkosti kryštalitov bayeritu [8]. Obsah kryštalického Al(OH)3 je vo vzorke G-034 

5,8 %, v G-080 11,6 % a v G-150 15,3 %. AlOOH ∙ nH2O je však v prítomnosti H2O do 

70 °C považovaný za metastabilný medziprodukt, ktorý sa rýchlo mení na termodynamicky 

1051 



 

 
 

Obr. 1. XRD záznamy vzoriek Al4 C3 hydrolyzovaného plynnou H2 O rôzne dlhú dobu; 
a) Al4 C nehydrolyzovaný, b) G-010, c) G-035, d) G-080, e) G-150 

 
 
stabilnejší Al(OH)3 pri takýchto podmienkach [9], čo sa v prostredí obsahujúcom plynnú H2O 

v podobe nasýtených pár v tejto práci nepotvrdilo. Podiel amorfnej zložky sa s časom 

zmenšuje, čo  naznačuje  zmenšovanie  širokého  endotermického  píku  pri  cca.  150 °C 

a oddeľovanie krokov hmotnostných úbytkov na TG krivkách. Taktiež sa výrazne zvyšuje 

intenzita endopíku pri cca. 80 °C, za ktorý je zodpovedná dehydratácia fyzikálne viazanej 

H2O na AlOOH ∙ nH2O. U všetkých vzoriek prebieha od 450 °C dehydroxylácia zvyškových 

–OH   skupín   z tranzitných   fáz   Al2O3     a ich   rekryštalizácia,   ktoré   sú   sprevádzané 
 

prekrývajúcimi sa tepelnými efektmi až do 1200 °C, do tvorby α-Al2O3. 
 
 
 

Tab. 1. Prítomnosť fáz vo vzorkách hydrolyzovaných plynnou H2 O a obsah kryštalického Al(OH)3 

 
Vzorka Prítomnosť kryštalických fáz Obsah kryštalického Al(OH)3 

G-010 Al4 C3 - 

G-035 AlOOH ∙ nH2 O, bayerit, Al4 C3 5,8 % 

G-080 AlOOH ∙ nH2 O, bayerit, Al4 C3 11,6 % 

G-150 AlOOH ∙ nH2 O, bayerit 15,3 % 
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Obr. 2. Termická analýza vzoriek hydrolyzovaných plynnou H2 O; 
TG krivky = plné čiary, DTA krivky = prerušované čiary 

 
 

Záver   
Hydrolýza Al4C3  prostredníctvom plynnej H2O vedie k tvorbe amorfného Al(OH)3. 

 

Po desiatkach dní v hydrolýznom prostredí vzniká málo kryštalický hydratovaný böhmit, 

AlOOH ∙ nH2O, ktorý je hlavným produktom hydrolýzy Al4C3 s plynnou H2O po 150 dňoch 

hydrolýzy, kedy už pomocou termickej analýzy a práškovej röntgenovej difrakčnej analýzy nie 

sú viditeľné väčšie zmeny. Produkt 150-dňovej hydrolýzy obsahuje tiež menšie množstvo 

(15,3 %) kryštalického Al(OH)3, bayeritu a nie je vylúčené, že časť vzorky je amorfná. 
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Abstract 

 

Preparation of new spirocyclic oxindoles from isatin and dimethyl malonate 
 

Spirocyclic oxindoles are risen by [3+2] cycloaddition of isatine, benzylamine and unsaturated diesters. 

A lot of oxindoles possess biological activity, for example anti-tumour, anti-bacterial or anti-inflammatory 

activity. The reactions were catalysed by quinine squaramides and chiral thioureas in solvents, or without solvent 

using mechanical activation in ball mill. 
 
 
Keywords: cycloaddition; asymmetric catalysis; spirocyclic oxindole; squaramide; thiourea 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Organické zlúčeniny obsahujúce spiro[pyrolidín-3,2'-oxindol]-ové jadro majú často 

biologickú aktivitu a vyskytujú sa aj v biologicky účinných látkach izolovaných z prírodných 

zdrojov (Obr. 1.). [1, 2] 
Cl 

 

 

O HN 
O O 

N 

 
 
 
 

NMe Cl 

H 
O N 

N 
 

NO2 N 
O 

 
Br 

NMe 
O 

N 

NMe 
O 

N 
H 

Cl S 
H 

Cl Cl 
O 

 
Cl 

Me 
antitumorové 

vlastnosti 

 
antibakteriálne 

vlastnosti 

Cl 
 

antimykobakteriálne 
vlastnosti 

 
antituberkulárne 

vlastnosti 
 

Obr. 1. Spirozlúčeniny s biologickou aktivitou 
 
 

Organokatalytická asymetrická kaskádová reakcia izatínu, benzylamínu a β-

nitrostyrénu poskytuje spiro[pyrolidín-3,2'-oxindoly] prostredníctvom 1,3-protónového 

prešmyku a následnej [3+2]cykloadície (Obr. 2.). Tiomočovinový alebo skvaramidový 

katalyzátor aktivuje substráty tvorbou vodíkových väzieb, ale slúži aj ako báza, ktorá zohráva 

dôležitú úlohu pri vzniku ylidu (intermediátu). [1, 3, 4, 5] 
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1 

       R2 

 
O 

 

O + NH2    + 

 

 
NO2 

 
 

katalyzátor 

 

NO2 

HN 
R3 

N 

R1 
R R2 

CH2Cl2, MgSO4 

R3 O 
N 

R1 
R

 
R = H, Me, Bn R2 = H, Me, OMe, F, Br 
R1 = H, Me, Cl, Br R3 = elektrón-donorné, alektrón-akceptorné skupiny 

Obr. 2. Kaskádová reakcia s nitroolefínom 
 
 

Našim cieľom bolo pripraviť podobné zlúčeniny s dvomi esterovými skupinami 

namiesto nitroskupiny (Obr. 3.). Chinínové katalyzátory nie sú komerčne dostupné, preto ich 

bolo potrebné pripraviť. 

 
O 

 
O +  Ar1 NH2   + 

N 
R 

 
 
 

Ar2 Z
 

Z2 

 
 
 

katalyzátor 

rozpúštadlo 

Ar1 
 

HN * * 
* * 

 
N 

 

Z1 

Z2 
 

Ar
2 O 

R = H, Me, Bn 
Z1 = COOMe 
Z2 = COOMe 

Ar1 = Ph R 
Ar2 = Ph, 4-iPrPh 

Obr. 3. Kaskádová reakcia s diesterom 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použité chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (fy. Sigma-Aldrich, Fluka, 

Mikrochem, Acros, Merck, Lambda Life). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené bežnými 

metódami (THF destiláciou z Na/benzofenón a dichlórmetán destiláciou z CaH2). Reakcie 

citlivé na vzdušnú vlhkosť, prípadne kyslík sa vykonali v atmosfére N2 alebo Ar. Laboratórne 

sklo sa sušilo v sušičke pri 100 °C, alebo teplovzdušnou pištoľou. Reakcie boli sledované 

metódou TLC (Silufol, Merck). Na vizualizáciu bezfarebných látok sa používalo UV svetlo s 

vlnovou dĺžkou 254 nm. Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck). 

NMR spektrá vzoriek boli merané na prístroji Varian NMR SystemTM 300 (300 MHz pre 1H, 

75 MHz pre 13C) a Varian NMR SystemTM 600 (600 MHz pre 1H, 150,8 MHz pre 13C). Ako 
 

vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3, resp. DMSO. IČ 

spektrá boli namerané na prístroji THERMO SCIENTIFIC NICOLET iS10 v intervale 

500×4000 cm-1. Teploty topenia boli merané na zariadení Bodotávok Electrothermal - 

IA9200. Reakcie bez rozpúšťadla boli realizované v oscilačnom mlyne MM400 (firma 

Retsch) s pracovnou frekvenciou 20 Hz. Pomer enantiomérov pripravených látok bol určený 

metódou HPLC s kolónou s chirálnou stacionárnou fázou – Chiralcel OD-H, s UV detektorom 
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N 

(254 nm).  Mobilnou  fázou  bola  zmes n-hexán/propán-2-ol.  Na  flash  chromatografiu  sa 

používal prístroj Biotage Isolera One. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Príprava východiskových látok 
 

V kaskádových reakciách sme používali komerčne dostupné východiskové látky aj 

látky pripravené v našom laboratóriu. Dimetylester kyseliny 2-benzylidénmalónovej sme 

pripravili Knoevenagelovou kondenzáciou benzaldehydu s dimetyl-malonátom (Obr. 4.).[6, 7] 
O 

MeOOC 
H 

COOMe COOMe 

(S)-prolín (10 mol%)   R 
R rt, 24 h 

COOMe 

R = H 50 % 
R = iPr 43 % 

Obr. 4. Príprava východiskových látok 
 
1,3-dipolárne cykloadície 

 

V kaskádových  reakciách  boli  použité  katalyzátory  C1–C5,  ktoré  boli  vyrobené 

v našom laboratóriu, ako aj komerčne dostupný katalyzátor C6 (Obr. 5.) 
 
 
 
 

F3C 

CF3 
 

S 
 

N N H H 

CF3  
 
 
 

CF3 

F3C O O 
 
 

N N 
F3C H H 

O O 
 
 

N N 
F3C H H 

 
 
 

CF3 

C1 C2 N C3 N 
 

CF3 

 
 
 

F3C 

 

S  H N 

N N 
H H 

 

 
 
 
 

F3C 

CF3 
O O 

    H N N
 

 
N N 
H H C6 

MeO N 
 

C4 

 
 

C5   MeO 

 
Obr. 5. Katalyzátory použité v 1,3-dipolárnych cykloadíciách 

 
 

V 1,3-dipolárnej cykloadícii sa reakcie zúčastňuje dipolarofil a dipól. V literatúre [1] 

bol ako dipolarofil použitý (E)-(2-nitrovinyl)benzén a dipól bol in situ generovaný 

azometínový ylid. Skvaramidové katalyzátory aktivujú dipolarofily tvorbou vodíkových 

väzieb a taktiež tvoria vodíkovú väzbu medzi kyslíkom vzniknutého izatínu a protonizovaným 

terciárnym dusíkom (Obr. 6.), čím sa obidve reagujúce zlúčeniny približujú a tvoria 

predpoklady pre strereoselektívny priebeh reakcie. 
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Obr. 6. Aktivácia substrátov prostredníctvom vodíkových väzieb 
 
 

Reakciou izatínu (1a), benzylamínu (2) a dimetyl-benzylidénmalonátu (3) sme získali 

produkt 4a vo výťažkoch 18−27 % v racemickej forme, ale ako jeden diastereomér (Tab. 1.). 

Racemický produkt pre HPLC analýzu sme robili katalýzou s trietylamínom (C6). S týmto 

katalyzátorom sme produkt 4a získali v najnižšom výťažku (18 %). 
 
 

Tab. 1. Výsledky cykloadičných reakcií s izatínom (1a) 
 

O 

 
Ph COOMe 

COOMe 
 

O +  Ph NH2  + Ph 
N 
H 

COOMe 
 

COOMe 

katalyzátor (10 mol%) HN 
Ph 

DCM, MgSO4, reflux 24 h  O 
N 

1a 2 3 H 
4a 

 

katalyzátor výťažok [%] 
C3 27 
C5 36 
C6 18 

 

1,3-dipolárna cykloadícia N-benzylizatínu (1c), benzylamínu (2) a dimetyl- 

benzylidénmalonátu (3) bola katalyzovaná chirálnymi katalyzátormi C3 a C5. Produkt 4c sme 

izolovali v 38−44 % výťažkoch vo forme jedného diastereoméru, ale opäť ako racemickú 

zmes (Tab. 2.). V študovaných cykloadíciách sme sa rozhodli použiť aj achirálny katalyzátor 

C1 (Schreinerova tiomočovina), ktorý je komerčne dostupný. Získali sme s ním najvyšší 

výťažok (50 %). S trietylamínom sme získali produkt vo výťažku 38 % a s chirálnymi 

katalyzátormi vo výťažku 44 % (C3) a 39 % (C5). 

Reakciu N-metylizatínu 1b sme vykonali s organokatalyzátormi v rôznych 

podmienkach (Tab. 3.). Produkt 4b sme získali vo výťažkoch 10−65 %. Najvyšší výťažok 

(65 %) sme získali reakciou katalyzovanou skvaramidom C5. S tiomočovinovým analógom 

C4 sme získali produkt 4b vo výťažku 41 % a s trietylamínom (C6) vo výťažku 40 %. 
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V prítomnosti skvaramidu C3 bol výťažok 27 % a s C2  len  15  %.  Produkt  4b,  získaný 
 

reakciou katalyzovanou Schreinerovou tiomočovinou (C1), bol v 32 % výťažku. 
 
 

Tab. 2. Výsledky cykloadičných reakcií s N-benzylizatínom (1c) 
 

O 

 
Ph COOMe 

COOMe 
 

O +  Ph NH2  + Ph 
N 
Bn 

COOMe 

COOMe 

katalyzátor (10 mol%) HN 
Ph 

DCM, MgSO4, reflux 24 h  O 
N 

1c 2 3 4c Bn 
 

katalyzátor výťažok [%] e.r. katalyzátor výťažok [%] e.r. 
C1 50 -- C5 39 50:50 
C3 44 43:57 C6 38 -- 

 
 
 
 

Tab. 3. Výsledky cykloadičných reakcií s N-metylizatínom (1b) 
 

O 

 
Ph COOMe 

COOMe 
 

O +  Ph NH2  + Ph 
N 

COOMe 
 

COOMe 

katalyzátor (10 mol%) HN 
Ph 

DCM, MgSO4, reflux 24 h O 
CH3 

1b 2 3 4b 
N 
CH3 

 

katalyzátor výťažok [%] e.r. katalyzátor výťažok [%] e.r. 
C1 32 -- C4 41 50:50 
C2 15 50:50 C5 65 48:52 
C3 27 49:51 C6 40 -- 

 

[3+2] Cykloadície dimetyl-2-(4-izopropyl)-benzilidénmalonátu (5) s N-metyl- a N-

benzyl izatínom (1b, 1c) a benzylamínom (2) sme uskutočnili s katalyzátorom C5 (Obr. 7.). 

Produkt 6a sme získali vo výťažku 30 % a produkt 6b so 67 % výťažkom. 
 
 

O 

NH2 
COOMe 

O  + + 

 
 
 

C5 (10 mol%) 

Ph COOMe 
COOMe 

HN 
 

O 

N Ph 
R 

1b R = Me 2  5 
1c R = Bn 

COOMe DCM, MgSO4, reflux 24 h N 
R 

6a R = Me 30 % 
6b R = Bn  67 % 

Obr. 7. Cykloadícia na izopropylom substituovaný benzylidénmalonát 
 

1,3-Dipolárne cykloadície N-metylizatínu (1b) s benzylamínom (2) a dimetyl- 

benzylidénmalonátom (3) sme uskutočnili aj v guľovom mlyne so Schreinerovou 

tiomočovinou C1, a v jednom prípade aj s chirálnym katalyzátorom C5. Keďže katalyzátor 

C1 neobsahuje v molekule terciárnu aminoskupinu, pridali sme do reakčnej zmesi aj 

trietylamín (C6), prípadne DABCO (Tab. 4.). 
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katalyzátor výťažok [%] katalyzátor výťažok [%] 
C1+C6 (50 mol%) 30 C1+DABCO (100 mol%) 16 
C1+C6 (30 mol%) 42 C1+DABCO (50 mol%) 37 
C1+C6 (20 mol%) 26 C1+DABCO (30 mol%) 31 
C1+C6 (10 mol%) 42 C5 22 

 

Tab. 4. Výsledky 1,3-dipolárnych cykloadícií v guľovom mlyne 
 
 

O 

 
Ph COOMe 

COOMe 
HN Ph 

NH2 
O   + + 

N Ph 

COOMe 
Ph 

COOMe 

C1 (10 mol%) 
O 

Et3N alebo DABCO N 

1b CH3 2  3 
MgSO4, BM (6 h) CH3 

4b 
 
 
 
 
 
 
 
 

Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Študované   1,3-dipolárne   cykloadície   substituovaných   izatínov   a   benzyl   amínu 

 

s dimetylesterom kyseliny 2-benzylidénmalónovej prebiehali v rozpúšťadle s 15−65 % 

výťažkami. [3+2]cykloadície, pri ktorých vznikali spirocyklické oxindoly, prebiehali 

diastereoselektívne, ale produkty boli vo forme racemátov. 
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Abstract 

Charakterization of PB6243/2007 steel by Mössbauer spectrometry 
Mössbauer spectrometry (MS) is particularly suited method for characterization of iron properties in 

steel materials. This technique can determine iron oxidation state as well as arrangement of iron lattice (bcc – 
body-centred cubic, fcc – face-centred cubic). In the current work, we focus on characterization of PB6243/2007 
steel by two MS techniques: CEMS – Conversion Electron Mössbauer Spectrometry and Transmission 
Mössbauer spectrometry. CEMS can investigate samples only in depth a few 100 nm. We have investigated two 
types of one sample. First 100µm thick steel foil and  following steel of powder  from this foil. We also 
determined influence of Cr and Ni impurities in crystal lattice by different MS parameters of sextets in spectra. 

 
Keywords: Mössbauer spectrometry; steel materials; iron; corrosion 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Železo (lat. Ferrum) má protónové číslo 26, značku Fe a jeho relatívna atómová 
hmotnosť je 55,84. Vzniká nukleosyntézou vo hviezdach. Najrozšírenejší stabilný izotop 

(91.75%) 56Fe vzniká postupnou β+ premenou 56Ni cez 56Co ( 56Ni → 56Co → 56Fe). Zemské 
jadro je tvorené zliatinou železa a niklu. Ďalším významným stabilným izotopom s 

percentuálnym zastúpením 2,12%, je 57Fe, ktorý sa využíva pri jadrovo-fyzikálnej metóde 
Mössbauerová spektrometria. Medzi najvýznamnejšie železo-obsahujúce rudy sú magnetit, 
siderit a limonit [1]. 

Elementárne železo sa nachádza v meteoritoch alebo v prostredí s nízkym obsahom 

kyslíka. Môže sa nachádzať v širokom rozsahu oxidačných stupňov (2- až 6+), ale najčastejšie 

sa vyskytuje v oxidačných stupňoch 2+ a  3+  a  vytvára  mnoho  komplexov  s 

koordinačnými číslami 4 a 6, ktoré sú pomerne stabilné. S ortuťou nevytvára amalgámové 

zliatiny [2]. Ľahko reaguje s kyselinami za uvoľnenia vodíka, pôsobením kyslíka a vzdušnej 

vlhkosti sa oxiduje za vzniku oxidov železa. Železo spolu s uhlíkom vytvára zliatiny (ocele), 

ktoré sa využívajú hlavne ako konštrukčný materiál. 

Cieľom je charakterizovať vzorky ocele PB6243/2007 pomocou dvoch rôznych techník 

Mössbauerovej spektrometrie (CEMS a transmisná MS) a zároveň poukázať na vplyv prímesí 

na parametre MS spektier. 
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Materiál a metódy 
 

Mössbauerova spektrometria (MS) bola vyvinutá Rudolfom L. Mössbauerom v roku 

1958 počas jeho práce na doktorandskej téme. Je to nedeštruktívna metóda a dokáže 

zaregistrovať veľmi jemné zmeny v energetických stavoch jadier tzv. mössbauerovských 

atómov. Je založená na využití bezodrazovej jadrovej rezonančnej fluorescencie γ-fotónov, 

známej ako Mössbauerov efekt [2-4].  Zdrojom γ-fotónov je žiarič 57Co zabudovaný napr. v 

ródiovej matrici, ktorý sa elektrónovým záchytom premieňa na 57Fe a počas tejto premeny 
 

vyžiari aj fotóny o energii 14,4 keV, ktoré sa využívajú pri MS. Najčastejšie sa využívajú dve 

techniky Mössbauerovej spektrometrie a to sú: CEMS (Conversion Electron Mössbauer 

Spectrometry) a transmisná Mössbauerová spektromeria (Obr. 1). Pri CEMS sa detegujú 

konverzné elektróny zo vzorky, ktoré boli emitované zo vzorky počas deexcitácie atómov 

vzorky. Táto technika dokáže identifikovať povrch vzoriek do hĺbky niekoľkých stoviek 

nanometrov [5]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Usporiadanie MS techník: Transmisná (A), CEMS (B) [5]. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Oceľový materiál PB6243/2007 bol skúmaný pomocou Mössbauerovej spektrometrie 

a röntgenovej fluorescencie (Tab. 1.). Dva typy tej istej vzorky boli merané dvoma MS 

technikami: CEMS (tuhá vzorka) a transmisnou MS (prášková vzorka). CEMS technika 

dokáže analyzovať vzorku len do hĺbky asi 200 nm., no transmisná celý objem vzorky. Prvá 
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vzorka bola oceľová fólia s hrúbkou cca 100 µm, táto vzorka sa následne upravila obrúsením 

povrchu zhruba na polovicu a vzniknutý prášok predstavoval našu druhú vzorku. Spektrá 

našich vzoriek boli vyhodnotené pomocou programu Confit. Vo vzorkách boli identifikované 

nemagnetické formy železa s kryštálovou štruktúrou fcc (face-centered cubic) a magnetické 

formy s kryštálovou štruktúrou bcc (body-centered cubic) (Obr. 2.) V týchto spektrách (Obr. 3 

a Obr. 4.) singlety zobrazujú nemagnetickú zložku danej ocele so železom v fcc usporiadaní a 

sextety magnetickú zložku so železom v bcc usporiadaní. Počet sextetov predstavuje vlastne 

tú istú formu fcc železa, ale majú rozdielne MS parametre. Tento rozdiel je spôsobený tým, že 

atómy železa v bcc kryštálovej štruktúre v prvom okolí centrálneho atómu sú nahradené 

niklom a/alebo chrómom v rôznom pomere. 
 
 

Tab. 1. Prvková charakteristika ocele PB6243/2007 pomocou μXRF 
hm% - hmotnostné percentá 

 
Prvok Fe Cr Ni Mo Mn Si Ti 

hm% 69 18,35 10,3 1,4 1,30 0,43 0,13 
 
 

 
 

Obr.2. Kryštálové mriežky bcc a fcc železa 
 
 

 
 

Obr. 3 CEMS spektrum fólie PB6243/2007 
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Obr. 4 Transmisné MS spektrum prášku PB6243/2007 
 
 

V oboch prípadoch boli namerané rovnaké komponenty (dôkazom sú podobné 

parametre MS spektier) (Tab. 2 a Tab. 3) a líšili sa len rôznym percentuálnym zastúpením 

(Tab.4). Na základe výrazne nižšieho zastúpenia singletovej zložky pri meraní prášku z 

pôvodnej vzorky, sa dá predpokladať väčší obsah nemagnetickej zložky na povrchu danej 

ocele PB6243/2007. 
Tab. 2. Parametre Mössbauerovho spektra (fólia) 

IS – izomérny posun, Bhf – hyperjemné magnetické pole 
 

PB6243/2007 IS [mm/s] Bhf [T] 
S1 0,03 30,455 
S2 0,002 28,279 
S3 -0,007 26,699 
S4 -0,001 25,239 
S5 -0,01 23,867 
S6 -0,015 22,763 
S7 -0,027 21,188 
S8 -0,028 18,595 
L1 -0,094  

 
 

Tab. 3. Parametre Mössbauerovho spektra (prášok) 
IS – izomérny posun, Bhf – hyperjemné magnetické pole 

 
PB6243/2007 IS [mm/s] Bhf 

S1 -0,002 31,318 
S2 -0,011 29,184 
S3 -0,021 27,247 
S4 -0,028 25,549 
S5 -0,041 24,063 
S6 -0,046 22,366 
S7 -0,058 20,565 
S8 -0,051 18,159 
L1 -0,066  
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Tab.4. Parametre Mössbauerovho spektra 
 

PB6243/2007 Fólia CEMS Prášok trans MS 

Singlety % 27,5 5,4 

Sextety % 72,5 94,6 
 
 

Záver   
Pomocou MS sa získali informácie o vlastnostiach ocele PB6243/2007 pri rôznych 

 

použitých technikách Mössbauerovej spektrometrie. Vplyv prímesí (Cr, Ni) sa preukázal pri 

rozdielnych MS parametroch jednotlivých sextetových zložiek spektra. Vzhľadom na 

skutočnosť, že technika CEMS dokáže analyzovať povrch do približne 200 nm a transmisná 

technika do celého objemu pôvodnej vzorky (cca 100 µm), sme určili väčší podiel 

nemagnetickej formy železa na povrchu vzorky. 
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Abstract 

 

Determination of 137Cs activity in real water samples 
Selection of the appropriate modification process and characterization of properties of biosorbents was 

discussed in previous works. Previous test results of biosorbents confirmed, that the modified sorbent has a high 
capacity also for real water samples with natural content of ions (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3 

-, etc.). The 
presented paper deals with 137Cs concentrating in waters delivered by VUVH. Concentrating is carried out on a 
prepared modified biosorbent of wood-destroying fungi (Fomes fomentarius). 137Cs was measured on HPGe 
detector, 137Cs activity was less than the MDA (0.004 Bq ⋅ dm-3) with the exception of water Sokolianky - p. 
Tornyosnémeti (0,005 Bq ∙ dm-3). It was found out, that the tested sorbent is suitable for concentrating cesium in 
waters. 

 
 
Keywords: biosorbent; determonation; caesium 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Biomasa je schopná účinne viazať kovy a rádionuklidy z vodných roztokov. Tento jav 

je pomenovaný ako biosorpcia. V súčasnej dobe je biosorpcia označovaná ako alternatívna 

technológia pre odstraňovanie kovových iónov a organických znečisťujúcich látok z vodného 

roztoku. Počas posledných 20 rokov sa ukázalo, že vyššie huby majú vysokú schopnosť 

akumulovať rádionuklidy a ťažké kovy. Rovnako tak bolo preukázané, že veľa druhov húb 

vykazujú vysoký biosorpčný potenciál. Plodnice húb sú považované za ideálne s účelom 

využitia ako biosorbentu [1]. V procese biosorpcie kovov húbovými biosorbentami prebiehajú 

chemické procesy (adsorpcia kovu, iónovo-výmenné procesy, vznik kovalentnej väzby, 

polárnej skupiny atď.). V štruktúre húb sa nachádza rad významných funkčných skupín, ktoré 

sa môžu zúčastniť biosorpcie (proteíny, aminokyseliny lipidy a polysacharidy, chitín, 

chitosan, glukány) [2, 3]. V predchádzajúcom výskume bol pripravený modifikovaný 

biosorbent z drevokazných nelupenatých húb. Boli sledované a vyhodnotené základné 

vlastnosti pripraveného sorbentu v statických a dynamických podmienkach. Vlastnosti 

pripraveného  sorbentu  sa  sledovali  doposiaľ  na  modelových  roztokoch  s  prítomnosťou 

vhodného jednomocného rádionuklidu (137Cs) a konkurenčných katiónov [4]. 
 

Cieľom práce je aplikácia chemicky modifikovaného biosorbentu z húb pre separáciu 
 

137Cs z reálnych voriek vôd. Meranie aktivity sa uskutočnilo pomocou HPGe detektora. 
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Materiál a metódy 
 

Špecifické vlastnosti biosorbentov na báze mycelí húb je možné odvodiť od 

chemických štruktúr, stavebných jednotiek mycelí a od ich pevnosti. Vlastnosti sorbentu je 

možné meniť za použitia vhodnej metódy modifikácie. Od použitia modifikačnej metódy 

závisia sorpčné vlastnosti výsledného sorbentu, ktoré závisia predovšetkým od funkčných 

skupín biosorbentu po modifikácii. Selektivita biosorbentu ako celku je daná zložkami ako sú 

proteíny a polysacharidy, ovplyvňujú mechanické i retenčné vlastnosti [5]. 

V predchádzajúcom výskume bol pripravený a testovaný biosorbent z drevokaznej 

huby (Práchnovec kopytovitý) [4]. Analyzované vzorky vôd s objemom v rozsahu (18,78- 

22,25) dm3 boli zakoncentrované odparovaním vo Výskumnom ústave vodného hospodárstva 

v Bratislave, zmerané pre stanovenie aktivity gama rádionuklidov sa dodané na katedru 

jadrovej chémie. . 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Predchádzajúce výsledky testovania biosorbentu potvrdili, že modifikovaný sorbent 

vykazuje vysokú kapacitu aj pre reálne vzorky vôd s prirodzeným obsahom iónov (K+, Na+, 

Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3
- atď.). 

Pevné nečistoty sú prekážkou pri rádiochemických separačných postupoch. 
Koncentráty vôd boli prefiltrované a zbavené nahromadeného kalu. Hodnota pH dodaných 
koncentrátov vôd sa pohybovala v rozmedzí (1-2). Koncentráty nepodliehali ďalšej úprave. 

Objemy koncentrátov sa pohybovali v objeme (18,78-22,25) dm3 Celkovo bolo testovaných 8 

vzoriek koncentrátov vôd. Vzorky obsahovali nosičový roztok o koncentrácii 1 mg∙ml-1 Cs+. 

Na separáciu bolo použitých 0,5 g modifikovaného biosorbentu z drevokaznej huby. Po 

pretečení vzorky chromatografickou kolónou bolo cézium eluované 100 cm-3 8 mol∙dm-3 

HNO3. Následne boli vzorky merané na HPGe detektore po dobu 60 000 s. Výsledky sú 
prezentované v tabuľke 1. 

 
 

Tab.1 Stanovené hodnoty aktivity cézia vo vzorkách 
 

Rieka - odberné miesto A 137Cs [Bq∙dm-3] 
Slaná – Sajópuspoki <0,004 

Bodrog - Streda n/Bodrogom <0,004 
Tisa – Zemplénagárd <0,004 
Slaná- Sajópuspoki <0,004 

Sokoliansky - p. Tornyosnémeti 0,005 
Hornád – Hidasnémeti <0,004 

Bodrog - Streda n/Bodrogom <0,004 
Tisa – Zemplénagárd <0,004 
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Vo všetkých analyzovaných vzorkách (okrem Sokolianky - p. Tornyosnémeti) bola 

aktivita 137Cs pod MDA (minimálna detegovatelná aktivita) t.j. < 0,005 Bq∙dm-3. Vo vzorke 

rieky Sokolianky - p. Tornyosnémeti bola stanovená aktivita 137Cs na 0,0048 Bq∙dm-3. 

Stanovená aktivita je niekoľko násobne nižšia ako najvyššia prípustná hodnota obsahu 137Cs 
vo vodách vyplývajúca z ukazovateľov kvality vody zo Zbierky zákonov SR 354/2006 

(medzná hodnota pre 137Cs je 11 Bq∙dm-3). 
 
 

Záver   
V práci  bola  aplikovaná  metóda  zakoncentrovania  137Cs  pomocou  kompozitného 

 

biosorbentu z drevokaznej huby. Vo vzorkách bola nameraná aktivita 137Cs menšia ako MDA 

s výnimkou vody z Sokolianky - p. Tornyosnémeti 0,0048 Bq∙dm-3. Testovaný sorbent je 
vhodný pre  separáciu  cézia  z kvapalných  vzoriek  s vysokým  obsahom  jednomocných 
a dvojmocných katiónov. 
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Abstract 

 
Arylhydrazones based on new phenanthroline like modification of isatin 
This work presents the synthesis of new arylhydrazones with phenanthroline like modification of isatin 

with application potential to various field of supramolecular chemistry and photochemistry. We describe the 
preparation of basic phenanthroline like isatin skeleton, namely 5H-pyrrolo [2,3-f] [1,10] phenanthroline-6,7- 
dione and subsequently the preparation of corresponding hydrazones as new Vis molecular switches and/or 
colorimetric/fluorescent/phosphorescent     chemosensors. 

 
 
Keywords: Hydrazones; isatine; phenanthroline; photo-switches; sensors 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Molekulové fotoprepínače (fotochrómne zlúčeniny) priťahujú v poslednej dobe veľkú 

pozornosť najmä v súvislosti s biologickými materiálmi [1]. Svetlo sa totiž javí ako vhodný 

kontrolný prvok pre chemické a biologické manipulácie in situ. Princíp fotochrómneho 

prepínania bol použitý na fotoreguláciu množstva biologických procesov, ako napríklad pri 

monitorovaní štruktúry a funkcie nukleových kyselín, transkripcie a translácie, 3D štruktúry 

proteínov, enzýmovej aktivity, interakcií proteín-ligand, štruktúry a funkcie peptidov, 

transportu cez bunkovú membránu, modulácie receptorov a iné [2,3]. Väčšina fotoprepínačov 

je však limitovaná použitím UV žiarenia, ktoré má často nežiadúci účinok na živé tkanivá 

a bunky [4]. Z tohto dôvodu vychádzajú v modernej fotochémii snahy o syntézu Vis-Vis 

fotoprepínačov. 

Hydrazóny nachádzajú v posledných rokoch významné uplatnenie v rôznych 

oblastiach fotochémie a supramolekulovej chémie, predovšetkým ako nové molekulové 

prepínače, foto-  a termocitlivé  supramolekulové  usporiadania,  resp.  nové kolorimetrické 

a fluorescenčné chemosenzory. Hlavným cieľom tohto projektu je preto príprava nových 

fenylhydrazónov na báze fenantrolínu-podobného izatínového skeletu. 

Prítomnosť nového fenantrolínu-podobného izatínového skeletu v nami navrhnutých 

derivátoch posúva absorpciu svetla do želanej viditeľnej až blízkej infračervenej oblasti 

elektromagnetického spektra a vnáša do štruktúry hydrazónov silnú intramolekulovú 

vodíkovú väzbu a tým i možnosť hydrazóno-ketón/diazén-enol tautomérie (resp. keto/enolát 

rovnováhy), s významnou zmenou chromofórneho systému pri fotochemickom prepínaní, 
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respektíve po interakcii s analytmi. Zavedením vhodného substituenta je možno významne 

ovplyvniť túto interakciu i fotochromizmus izatín hydrazónov. Jednoduchá syntéza, 

kombinovaná s citlivou odozvou na vonkajší stimul, tak robí z navrhnutých derivátov 

vhodných kandidátov pre oblasť nových Vis molekulových prepínačov a nových 

kolorimetrických a fluorescenčných chemosenzorov [6]. 

1,10-fenantrolínový skelet v nami navrhnutých hydrazónoch so prináša sebou okrem 

posunu absorpcie do Vis oblasti i niekoľko niekoľko ďalších zaujímavých štruktúrnych a 

chemických vlastností: pevnosť, rovinnosť, aromaticitu, zásaditosť, schopnosť chelatácie. To 

robí z 1,10-fenantrolínov všestranný východiskový materiál pre syntetické reakcie organickej, 

anorganickej   a    supramolekulárnej    chémie    [5].    Substitúcia    fenantrolínov    a vedie 

k detekovateľným a merateľným zmenám fotofyzikálnych vlastností systému, ktoré slúžia ako 

prostriedok pre detekciu katiónov, aniónov, ale i supramolekulových štruktúr ako napríklad 

DNA [7]. Rovnako široké uplatnenie v mnohých oblastiach vedy a techniky nachádzajú aj 

luminiscenčné komplexy kovov na báze 1,10-fenantrolínu [8,9]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Všetky použité činidlá a pomocné látky boli komerčne dobre dostupné. Využili sme 

chemikálie od firiem Sigma-Aldrich a Acros Organics. Východiskové zlúčeniny boli 

pripravené postupmi nižšie. Na overenie štruktúry bol použitý spektrometer NMR Varian 

Mercury (300,600 MHz) DMSO-d6. 
 
 
1. Etapa: Syntéza základného fenantrolínu-podobného izatínového skeletu 

 

a) b) 

 
Obr. 1. Príprava 5-nitrofenentrolínu Obr. 2. Redukcia nitro skupiny 
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c) 

 
Obr. 3. Lizácia molekuly a vytvorenie izatínového skeletu na fenantrolíne 

 
 
2. Etapa: Syntéza arylhydrazónov 

 

Do 100 ml banky sme navážili 1,10-fenantrolínizatín (200 mg, 0,80 mmol) a 

hydrazínový derivát (1,6 mmol), čo zodpovedá 2 ekvivalentom východiskovej látky. Zoznam 

použitých hydrazínových derivátov je uvedený v Obr. 4. Následne sme pridali 50 ml 

izopropanolu a 10 ml DMF. Zmes sme nechali refluxovať 24 hodín. Vzniknutý tuhý podiel 

sme odfiltrovali za zníženého tlaku a premyli malým množstvom izopropanolu. Výsledkom 

reakcií boli hydrazóny vo forme oranžovo sfarbených práškových látok. Výťažky 

jednotlivých reakcii sa pohybovali v intervale 60 – 80%. Presné hodnoty uvádzame v obr. 4 

(viď nižšie). 

 
 

Obr. 4. Syntéza arylhydrazónov 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pri syntéze základného fenantrolínu-podobného izatínového skeletu izatínového 

skeletu sme optimalizovali množstvá východiskových látok vzhľadom na percentuálne 

výťažky reakcie. Pri navážkach väčších ako 500mg 5-aminofenantrolínu dochádzalo k nižšej 

konverzii na produkty a k horšej čistote. Koncové produkty kondenzácie sme dostávali v 
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dobrých  výťažkoch  a čistote.  Aby  sme  zvýšili  konverziu  izatínov  na  želané  produkty, 

používali sme nadbytok arylhydrazínov. 

Pri syntéze finálnych produktov kondenzácie sme používali ako rozpúšťadlá 2- 

propanol a dimetylformamid (DMF). 2-propanol bol použitý kvôli jeho vyššej teplote varu 

a nízkemu obsahu vody a prídavok DMF zabezpečoval lepšiu rozpustnosť východiskových 

látok. Pozorovali sme lepšiu rozpustnosť izatínového reaktantu v porovnaní s etanolom. 

Produkty po 24 hodinách refluxu sa v roztoku vyzrážali, čo zjednodušovalo izoláciu 

produktov. Rovnaké správanie bolo zaznamenané u všetkých 4 kondenzátov. Rozdiely vo 

výťažkoch medzi jednotlivými derivátmi sa výrazne nelíšili. 

Ďalej sme porovnávali vplyv fenentrolín izatínového skeletu na kyslosť 

hydrazónového vodíka voči základným izatínom, ktoré už sú pripravené našou výskumnou 

skupinou no zatiaľ ešte neboli publikované. Pre porovnanie máme zatiaľ dostupné kondenzáty 

základného izatínu s 4-(trifluorometyl)fenyl a 4-fluorofenylhydrazínom. Podľa 1H NMR sme 

zaznamenali vyšší posun hydrazónových vodíkov u kondenzátov fenentrolínového izatínu ako 

u základného izatínu (13,13 ppm voči 12,64 ppm u –CF3, 13,09 ppm voči 12,72 ppm u –F). 

Z toho usudzujeme, že vnesenie fenentrolínovej jednotky do takýchto štruktúr zvyšuje 

elektrón-akceptorné vlastnosti izatínovej zložky. 
 
 

Záver   
Predkladaná  práca  pojednáva  o príprave  nových  1,10-fenantrolínových  podobných 

 

izatínových skeletov a od nich odvodených arylhydrazónov ako potenciálnych kandidátov pre 

nové Vis molekulové fotoprepínače a kolorimetrické/luminiscenčné chemosenzory. Podarilo 

sa nám pripraviť 4 zatiaľ nepopísané deriváty. V budúcnosti máme v pláne prípravu ďalších 

derivátov a detailné štúdium ich fotofyzikálnych vlastností s cieľom nájsť vzťah medzi 

štruktúrou a želanými vlastnosťami. 
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Abstract 

 
Spectral studies of anions isatin in aprotic media. 
In this work we prepared two new derivatives of isatin and 5 isatin anion. The anions were prepared 

from the split of NH isatin derivative in the presence of different basicity of the anions (F-, CH3 COO-, OH-). The 
measured UV VIS spectra of prepared anion, indicating effects on the structure of the charge distribution in 
molecules of the anions and the effect on the selectivity of the process base deprotonating isatins. Prepared 
anions in the presence of reagents (water, methanol, etc.) to provide a reference isatines. 

 
Keywords: deprotonation isatins, UV-VIS spectra, anions isatins. 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Izatín a jeho deriváty patria k využívaným organickým zlúčeninám, predovšetkým v 

oblasti ich aplikácií v praxi. Využívajú sa predovšetkým v oblastiach ako medicínska chémia 

(napr. ako antibiotiká, antimalariká a pod.) [1], vývoj analytických reagentov a farbív [2], v 

oblasti nanotechnológie [3] a v oblasti syntézy heterocyklických zlúčenín a stereoselektívnych 

postupov [4]. Vysoký aplikačný potenciál izatínu a jeho derivátov, ich výskyt a výskyt ich 

metabolitov v rastlinách a v ľudskom tele vyvolalo veľký záujem chemikov, lekárov a 

farmaceutov o štúdium ich chemickej reaktivity. Vďaka týmto skutočnostiam, no aj vďaka 

samotnej chemickej štruktúre sa venovala zvýšená pozornosť štúdiu kinetiky hydrolýzy 

izatínu, resp. jeho derivátom [5]. Hydrolýza izatínu a jeho derivátov je komplexný proces, v 

ktorom si v závislosti od podmienok vzájomne konkuruje viac reakčných krokov, resp. 

medziproduktov. Fyzikálnochemické vlastnosti aniónov sa líšia od fyzikálnochemických 

vlastností neutrálnych molekúl [6]. Slabšie viazané valenčné elektróny aniónov umožňujú ich 

vysokú polarizabilitu, čo vytvára predpoklady na to, že vytvárajú silnejšie van der Waals 

interakcie s okolitými molekulami než podstatne kompaktnejšie, menej polarizovateľné 

neutrálne molekuly. Tieto interakcie tiež môžu podstatným spôsobom ovplyvniť aj reaktivitu 

aniónu. Aj napriek tomu, že anión izatínu I, resp. jeho štrukturálne modifikácie, môžu mať 

dôležitú úlohu v procese metabolizácie izatínu a jeho derivátov, doteraz nebola venovaná 

dostatočná pozornosť štúdiu ich vlastností. V tejto práci sme sa preto zamerali na prípravu a 

na štúdium spektrálnych vlastností aniónov izatínu v závislosti od ich štruktúry. 
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Materiál a metódy 
 

Použité reaktanty a reakčné činidlá sú komerčne dostupné (Acros, Aldrich, Merck). 

Produkty sa čistili na stĺpci silikagélu (Merck 65/40). 1H NMR spektrá produktov boli 

namerané na prístroji Varian VNMRS (300 MHz) v DMSO. Syntéza zlúčenín prebiehala 

procedúrou popísanou v literatúre [7]. Absorbčné spektrá boli merané na spektrofotometri 

Agilent 8453 (Agilent USA). Príprava aniónov izatínov sa uskutočnila pri koncentrácii 

izatínových derivátov (1x10-4 moldm-3) so zodpovedajúcimi roztokmi tetrabutylamóniových 

solí (F-, AcO-, Cl-, Br- a HSO4
-) pri koncentrácii 1x10-3 mol dm-3   v DMSO, DMF a CH3CN. 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Cieľom  syntézy  bola   príprava   dvoch   derivátov   a to   fenylizatínu   E   (obr.   3.) 

a fenantrolínového derivátu D (obr. 4.). 

Prvým krokom syntézy fenylizatínu E bola príprava medziproduktu (obr. 1.). 
 

H 
I NH2  

+ Cl3CCHO + NH2OH * HCl 
I N  OH 

N 
O 

 
 

Obr. 1. Príprava medziproduktu 
 

Tento medziprodukt  sme  použili  do  ďalšieho  kroku  bez  čistenia,  kde  reagoval 

s kyselinou sírovou za vzniku 4-jódizatínu a 5-jódizatínu (obr. 2.). 4-Jódizatín bola červená 

tuhá látka (44%) a 5-jódizatín bola oranžová tuhá látka (23%). 
 

H 
I N  OH 

N 
O 

 
 

H2SO4 

I O O 
I 

O + O 
N N 
H H 

44% 23% 
 

Obr. 2. Príprava 4-jódizatínu a 5-jódizatínu 
 

4-Jódizatín   v   ďalšom   kroku   reagoval   s   fenylborónovou   kyselinou   za   vzniku 

fenylizatínu E (obr. 3.). Produktom bola oranžová tuhá látka E v 73% výťažku. 
 
 
 

I O HO  OH 
B 

 
O 

N 
H 

 
 

Pd(PPh3)4 
 
DME, H2O, NaHCO3 
MW, 30 min., 130°C 

 
O 

 
O 

N 
H 

E 73% 
 

Obr. 3. Príprava fenylizatínu 
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B 

Fenantrolínový derivát D sme pripravili kondenzačnou reakciou 5-amino-1,10- 

fenantrolínu v ľadovej kyseline octovej s dietylketomalonátom (obr.4). Produktom bola 

oranžová tuhá látka D v 77% výťažku. 
 
 

N O 
+ EtO 

 
 

O 
 OEt 

 
O 

N 
1. AcOH, reflux O 

 

N NH2 O 2. NaOH, rt, 18h N N 
H 

 

D 77% 
 

Obr. 4. Príprava fenantrolínového derivátu 
 

V tejto práci sme sa zamerali na prípravu aniónov I a na štúdium vplyvu ich štruktúry 

na spektrálne vlastnosti. Študovali sme anióny nasledovných izatínov: 
 

 
O O 

O2N 

O 
OCH3  O N 

O 
O 

O O 
N N H3CO 

O N N O 

C 
N H N 

A H H H D E H 
 

Obr. 5. Študované izatíny 
 
 
 
UV VIS spektrá študovaných zlúčenín a ich aniónov 

 

UV VIS spektrá, študovaných derivátov zlúčenín (A až E) a od nich odvodených iónov 

sú uvedené na obr. 6. Absorpčné pásy s maximami v oblasti 260 až 350 nm odpovedajú π → 

π* absorpcii aromatickej časti štruktúry študovaných zlúčenín A až E. [8] Relatívne široký 

absorpčný pás v oblasti 350 až 600 nm odpovedá n → π* absorpcii. Na základe posunov 

maxima týchto pásov v závislosti od polarity prostredia sa dá predpokladať, že táto absorpcia 

má aj ICT charakter. Poloha absorpčných maxím a tiež intenzita pásov v oblasti 260 až 350 

nm je závislá od štruktúry študovaných izatínov. Z pozorovaných zmien (obr. 6.) posunov π 

→ π* a n → π* absorpcie od donornej schopnosti aromatického systému izatínových 

derivátov vidieť, že interakciu aromatického fragmentu štruktúry izatínu a päťčlánkového 

štrukturálneho fragmentu izatínu nemožno opísať jednoparametrovou funkciou ale, že je to 

komplexný proces [9]. 
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Obr. 6. UV VIS spektrá zlúčenín A až E (10-4M) a odpovedajúcich aniónov v DMSO. 

 
 

Kleinpeter a kol. [10] ukazujú, že hodnoty TSNMRS, (through space NMR shieldings) 

môžu byť úspešne použité pre kvantifikáciu a vizualizáciu (anti) aromaticity a na jednoduchú 

identifikáciu zwitteriónovej štruktúry v push-pull systémoch. Na základe týchto výsledkov 

možno predpokladať, že vyššie opísané zmeny UV VIS spektier všetkých študovaných 

zlúčenín A až E, závisia od relatívneho rozdielu aromaticity, resp. antiaromaticity obidvoch 

štrukturálnych fragmentoch a s tým súvisiaci stupeň zwitteriónovej štruktúry v molekule. 

Po odštiepení vodíka z izatínových derivátov A až E vzniknutý anión I významne 

zmení UV VIS spektrum zlúčenín A až E. Pôvodný absorpčný pás zlúčenín A až E 

pozorovaný v oblasti 350 nm až 600 nm (obr. 6.) zanikne a vytvorí sa u aniónov nový 

batochrómne posunutý (cca 100 nm) absorpčný pás v oblasti 400 nm až 750 nm. 

O O 
Y 

Ar O Ar O 

N N- 

H 

O 
 

Ar O- 
N 

Y = TBAF, TBAAc, TBAOH 
 

I II 
 

Obr. 7. Vznik štruktúr I a II 
 

Delokalizácia  voľných   elektrónových   párov   dusíka   do   aromatického   systému 

a zoskupenia O=N-C vedie ku vzniku štruktúr I a II. Veľkosť batochrómneho posunu tohto 

pásu je závislý od štruktúry pôvodných zlúčenín (A až E). U derivátov A, C, D a E sú tieto 

absorpčné pásy dobre separované od π → π* absorpcie. 5-nitroizatínový anión má však 

dlhovlnnú absorpciu silno prekrytú s relatívne intenzívnou π → π* absorpciou s maximom pri 

417 nm. Voľný elektrónový pár na dusíku v dôsledku elektrón-akceptornej schopnosti NO2 
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Obr. 8. Vplyv vody (cH2O =1.85 M) na UV VIS spektier izatín aniónu v acetonitrile 
 

Proces vzniku a zániku aniónov pripravených zo zlúčenín A až D je proces 

reverzibilný. Po pridaní protického rozpúšťadla (napr. voda, metanol a pod.) k roztoku aniónu 

v DMSO, DMF alebo CH3CN dochádza ku konverzii aniónov na pôvodnú zlúčeninu (obr. 8.). 
 
 

Vplyv bázických vlastností aniónu slabých kyselín a protiiónu použitých na 

prípravu aniónov z A až D na ich UV VIS spektra. 

Experimentálne výsledky ukazujú, že bázicita F-  (TBAF) aniónu je dostatočná na to, 
 

aby v aprotickom prostredí tento anión odštiepil vodík viazaný na dusíku zo všetkých 

študovaných zlúčenín A až D. Ak použijeme na generovanie aniónov namiesto F- aniónov 

anióny CH3COO- (TBAAc), zvýši sa selektivita deprotonačného procesu. Zlúčenina C 

nedeprotonizuje. Bázicita CH3COO- aniónu je porovnateľná s kyslosťou NH vodíka u 
zlúčenín A, D a preto konverzia deprotonácie je malá. Naopak zvýšená kyslosť NH vodíka 

(prítomnosť NO2, resp. C=N skupín v molekule), umožňuje generovanie aniónu aj pomocou 

CH3COO-  aniónov.  Bázicita  Cl-,  Br-  a  HSO4-   aniónov  je  nedostatočná  na  to,  aby  sa 
u študovaných zlúčeninách mohol uplatniť deprotonačný proces. 

Anióny generované deprotonáciou zlúčenín A až E v DMSO, DMF, CH3CN a CHCl3 

aj pri veľkom koncentračnom prebytku F- , resp. CH3COO- aniónov sú pri laboratórnej 
teplote stabilné. Ak sa anióny generujú pomocou bázy TBAOH, stabilita, resp. reaktivita 

aniónov je závislá od koncentrácie bázy. Dochádza k otváraniu päťčlánkového kruhu izatínu. 
 

Rýchlostné konštanty tohto procesu sú uvedené v tab.1. 
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Tab. 1. Rýchlostne konštanty charakterizujúce otváranie izatínoveho kruhu u zlúčenín A až D (10-4M) 
v prítomnosti TBAOH (10-2M) v DMSO 

 
Zlúčenina 10-2 . kTBAOH [s-1] 

B 5.98 
E 2.84 
D 1.77 
A 1.34 
C 0 

 
Záver   

V prítomnosti báz (F-, CH3COO-, OH-) sme v roztoku pripravili anióny izatínov A až 
 

E.  Štruktúra   izatínov,   resp.   aromatický   charakter   modifikovaný   elektrón   donornými 

a akceptornými  vlastnosťami   substituentov   významne   ovplyvňuje   rozdelenie   náboja 

v aniónoch, čo sa prejaví aj na ich UV VIS spektrách. Anióny Cl-, Br- a HSO4- pre svoju 

nízku bázicitu nemôžu byť použité na prípravu aniónov izatínových derivátov. 
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Abstract 

 
Diagnostics of Helicobacter pylori by ,,nested“ PCR test. 
According to the European Helicobacter Study Group the main obstacle in the treatment of H. pylori 

infection is reliable diagnostics. We elaborated “nested“ PCR test, based on the primers designed to the variable 
regions of 16S rRNA gene, to identify H. pylori in 63 gastric biopsy, 39 saliva and 20 stool samples. The test is 
100 times more sensitive than widely used stool antigen test. The reliability was verified by sequencing of 44 
PCR products, providing exclusively H. pylori specific DNA sequence. H. pylori was identified in 30% gastric 
biopsies, in 30% of stool and in 25,6% of saliva samples. The detection limits for individual method was 
determined by spiking the negative samples with known number of H. pylori cells. In the case of “nested“ PCR it 

was ≥5x103/g or ml of the sample. The main drawback in non-invasive diagnostic is associated with the low 
prevalence of H. pylori in stool and saliva (5x103/ml or 5x103/g) in comparison with the gastric biopsies (1x105/g 

– 2,5x106/g). 
 
 
Keywords: H. pylori; „nested“ PCR; gastric biopsy; sequencing; DNA; detection limit 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

H. pylori je najúspešnejší bakteriálny ľudský patogén schopný kolonizovať žalúdok u 

viac ako 50% svetovej populácie. Prenáša sa medzi blízkymi príbuznými, často v detstve 

a pretrváva s hostiteľom po celý život. U 10 - 20% ľudí infekcia spôsobuje žalúdočné vredy 

a vredy na dvanástniku, u 1 - 2% adenokarcinóm žalúdka a u < 1% malígne lymfómy žalúdka 

(MALT). Preto je  zaradená  do  1.  triedy  karcinogénov  (ako  azbest,  benzpyrén)  [1,  2]. 

V súčasnosti sa začína presadzovať názor, že infekcia H. pylori v rannom veku by mohla mať 

benefičné účinky tlmením reakcie na alergény [3]. 

Zásadným problémom v liečbe je podľa Európskej komisie spoľahlivá diagnostika. 

Odporúčajú sa najmä neinvazívne testy: a) dychový test po konzumácii močoviny (UBT) a b) 

test na antigén v stolici (SAT). Využitie PCR sa neodporúča pre nedostatočne špecifické 

primery a absenciu hodnoverných údajov o výskyte falošne pozitívnych vzoriek [4 - 6]. 

Preto cieľom práce bolo vypracovať spoľahlivý test na identifikáciu H. pylori založený 

na druhovo špecifických primeroch a „nested“ PCR (NPCR) vo vzorkách biopsie žalúdka, 

slín, stolice. Preukázať špecificitu, stanoviť medzu detekcie a porovnať ju s inými metódami. 
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Materiál a metódy 
 

Celkovo sme testovali spolu 122 vzoriek; 63 vzoriek biopsií žalúdka, 39 vzoriek slín 

a 20 vzoriek stolice pacientov a dobrovoľníkov. Od 26 pacientov sme mali paralelné vzorky 

biopsie a slín (odoberaných po vyšetrení). 

Zo  vzoriek  bola  DNA  izolovaná  komerčnými  kitmi  (biopsie  a sliny  -  SiMaxTM
 

 

a QIAGEN, QIAamp DSP DNA Blood Mini, stolica - QIAampR DNA Stool Mini). DNA bola 

amplifikovaná pomocou ,,nested“ PCR (Tab. 1) a PCR produkty boli analyzované 

elektroforézou. 

 
Tab. 1. Použité primery a podmienky PCR reakcie 

 
16S rRNA 

 
456 bp 

HP up 5′-CTGGAGAGACTAAGCCCTCC-3′ 
HP down 5′-TTTAGCATCCTGACTTAAGGCAAACA-3′ 

 
H. pylori 

94°C - 5 min., 25x (94°C - 45 sek., 55°C – 1 min., 72°C - 
1 min.), 72°C - 5 min., 14°C 

 

16S rRNA 
 

495 bp 

Heli S 5′-GAACCTTACCTAGGCTTGACATTG-3′ 
Heli N 5′-CCGTGGGCAGTAGCCAA-3′ 

 
H. pylori 

94°C - 3 min., 37x (94°C - 45 sek., 53°C - 1 min., 72°C – 
1 min.), 72°C - 5 min., 14°C 

 

 
 

Dizajn ,,nested“ primerov 
 

Špecificita PCR reakcie sa dá dosiahnuť s „nested“ (odstupňovanou) PCR (NPCR). 

Princíp spočíva v dvoch amplifikačných reakciách. V prvej sa amplifikuje špecifický úsek 

pomocou vonkajšieho páru primerov a v druhej sa signál zosilní amplifikáciou 

prostredníctvom páru primerov, ktoré sa anelujú vnútri predchádzajúceho PCR produktu [7]. 

Druhovo špecifické primery sa dajú navrhnúť v hypervariabilných oblastiach 16S 

rRNA, na základe rozdielov s príbuznými druhmi (pre H. pylori je to Campylobacter) (Obr. 

1). 
 
 

GAACCTTACCTAGGCTTGACATTG 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TGAGAGAATCCGCTAGAAATAGTGG 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 
 
 

ACA AACGGAATTCAGTCC TACGATTT 
 
 
 

Obr. 1. ,,Nested“ PCR pre identifikáciu H. pylori 

 
 
AAC CGATGACGGGTGCC 
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Výsledky a diskusia 
 

1) ,,Nested“ PCR je extrémne citlivá metóda. Zámerom práce bolo a je využívať túto 

metódu v praxi, kde ju realizuje často menej skúsený personál. Bolo treba modifikovať postup 

tak, aby bola čo najviac odolná k chybám operátora („operator error“). NPCR často produkuje 

falošné pozitívy. Problém sa dá eliminovať využívaním preverených „mastermixov“ (všetky 

komponenty reakcie v jednom roztoku) a zaradením negatívnej kontroly po každej vzorke 

(Obr.2). Po týchto opatreniach bol test dostatočne spoľahlivý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Elektroforetická analýza PCR produktov. DNA zo vzoriek biopsie žalúdka amplifikovaná NPCR. 
Dráhy: 1. Veľkostný štandard λ/Pst1, 2., 4.-12. vzorky od rôznych pacientov, 3., 5., 7.-13. negatívne kontroly 

k jednotlivým vzorkám. Veľkosť produktu 456 bp. NPCR s použitím mastermixu. 
 
 
2) ,,Nested“ PCR je extrémne špecifická metóda. Za slabinu identifikácie patogénov na 

základe PCR je považovaná nedostatočná špecificita. Tá sa dá overiť sekvenovaním PCR 

produktov. Preto sme 44 PCR produktov sekvenovali a ich sekvencie porovnali s DNA 

deponovanou v Genbank. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o DNA špecifickú pre 

Helicobacter (Obr.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Fylogenetický strom vytvorený z amplifikovaného úseku 16S rRNA génu H. pylori podľa 
neighbour – joining algoritmu a programu ClustalX. Dĺžka jednotlivých vetiev zodpovedá rozsahu 

divergencie. 
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Zo 44 sekvenovaných PCR produktov sa 25 odlišuje aspoň v jednej báze (Obr. 3). Je 

záhadou, prečo sa pri nejednoznačných výsledkoch nepoužíva sekvenovanie ako dôkaz 

unikátnosti PCR reakcie, ale chiméra nazývaná „zlatý štandard“ [5, 6]. 
 
 
3) ,,Nested“ PCR je 100x citlivejšia metóda ako SAT. Zjavnou slabinou identifikácie H. 

pylori je limit detekcie (Tab. 2). To sa realizuje pridávaním („spike“) známeho množstva 

kultúry v desiatkových riedeniach do PCR reakcie alebo ku vzorke (biopsia, sliny, stolica). 

Potom sa dá prepočítať citlivosť ako ekvivalent počtu baktérií v PCR skúmavke, kedy sa 

DNA ešte amplifikuje [8]. Detekčný limit sme preverili aj priamym prídavkom buniek do 

„nested“ PCR reakcie. Tu sa dalo identifikovať tak málo, ako ekvivalent 0,5 bunky, čo pri 

dvoch kópiách 16S rRNA génu zodpovedá teoreticky najmenšiemu amplifikovateľnému 

množstvu DNA. Ak sa pridávajú bunky k vzorke, limit detekcie sa zvyšuje 20-krát na 

približne ekvivalent 10 buniek v PCR reakcii, čo zodpovedá ekvivalentu 5x103 b/ml alebo 

gram vzorky. Rozdiel súvisí s nízkym výťažkom DNA a desorpciou do určitého objemu [9]. 
 
 

Tab. 2. Limity detekcie jednotlivých metód 
 

 

Metóda/analyt H. pylori vo vzorke 
(počet buniek) 

Ekvivalent v reakcii 
(počet buniek) 

 SAT/bunky ≥ 1x105/ml ≥ 1x103
 

 PCR/bunky ≥ 1x104/ml ≥ 5 

 NPCR/bunky ≥ 1x103/ml ≥ 0,5 

SAT/stolica ≥ 2,5x105–6,25x105/g ≥ 5x103
 

 PCR/stolica ≥ 5x104/g ≥ 1,3x102
 

 NPCR/stolica ≥ 5x103/g > 13 

 SAT/sliny ≥ 5x103/ml ≥ 5x103
 

 PCR/sliny ND ND 

 NPCR/sliny ≥ 5x103-1x103*/ml ≥ 10-500* 

* DNA izolovaná pomocou QIAgen Stool kit 10ul templátu v reakcii 
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102 HP 

 
 
 
 

103 HP 
 
 
 
 

104 HP 
 
 

A. B. 
Obr. 4. Stanovenie limitu detekcie H. pylori v suspenzii buniek A. Identifikácia pomocou NPCR. 

Elektroforetická analýza PCR produktov amplifikovaných zo suspenzie obsahujúcej v 1 ml uvedené množstvo 
buniek. Dráhy: 1. Veľkostný štandard λ/Pst1, 2. DNA izolovaná zo supenzie 1x106, 3. NK, 4. 1x105, 5. NK, 6. 
1x104, 7. NK, 8. 1x103, 9. NK, 10. 1x102, 11. NK, 12. 1x101, 13. NK. B. Identifikácia pomocou SAT. Čísla 

odpovedajú počtu buniek H. pylori aplikovaných na testovaciu platničku. 
 
 

Tab. 3. Súhrn výsledkov histológie, PCR, N-PCR a testu SAT 
 

  ∑  Histológia   %  PCR   %  N-PCR   %  SAT % 

Biopsia  63  4   6  8   13  19   30  - - 

Stolica 20 - - 0 0 6 30 2 10 

Sliny 39 - - 0 0 10 25,6 - - 
 
 

Záver 
 

• Vypracovali sme test pre jednoznačnú identifikáciu H. pylori založený na „nested“ PCR 

pomocou primerov navrhnutých do variabilných oblastí úseku 16S RNA. 

• Spoľahlivosť  metódy  bola  preverená   sekvenovaním   PCR   produktov.   Porovnanie 

so sekvenciami v Genbank preukázalo, že sa jedná výlučne o DNA špecifickú pre H. 

pylori. 

• H. pylori  sme  identifikovali  v 30%  vzoriek  biopsie  žalúdka;  v  30%  vzoriek  stolice 

a 25,6% vzoriek slín. 

• Nested PCR je 100x citlivejšia metóda ako SAT. Pomocou prídavku známeho počtu 
 

buniek bola stanovená medza detekcie H. pylori pre SAT ≥ 5x103 – 6,25x105/g (ml) a pre 
 

„nested“ PCR ≥ 1x103 – 5x103/g (ml); v stolici (g), či v slinách (ml). 
 

• H. pylori sa vyskytuje v rozmedzí 1x105b/g - 2,5x106b/g v sliznici (biopsii) žalúdka, ale 

iba v 5x103/ml slín, či 5x103/g stolice, čo sa zdá byť zásadným problémom neinvazívnej 
diagnostiky. 
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Abstract 

 
Testing of sorption properties of fly ash for concentrating cesium 
The paper describes a testing of new method for concentrating cesium on fly ash. At the beginning 

sorption of caesium was tested on not modificated fly ash, which was used as a sorbent for concentrating 
caesium. After testing the influence of weight of carrier it was found out, that the sorbent has low capacity for 
caesium adsorption. As the next step the sorbent was impregnated, and different influences were tested, like the 
influence of weight of carrier, concentration of acid for caesium elution, ionic force, competing cations and 
sorption kinetics. 

 
Keywords: caesium; sorption properties; fly ash; preconcentration; ionic force 

 
 
Úvod   

Rastúca produkcia popolčeka už dlho spôsobuje environmentálne problémy spojené s 
 

technologickými a ekonomickými vplyvmi vo svete. Nebezpečné vlastnosti popolčeka 

vyplývajú primárne z prítomnosti prchavých toxických kovov, ktoré obsahuje. Kovy, ktoré 

majú nízky bod varu (kadmium, zinok, olovo, ortuť, atď.) majú tendenciu sa koncentrovať a 

hromadiť sa v popolčeku. V súčasnosti veľké množstvo popolčeka je skladované, ktoré majú 

negatívny dopad na životné prostredie, ako je lúhovanie potenciálne toxických látok do pôdy 

a podzemných vôd, zmena elementárneho zloženia vegetácie rastúceho v blízkosti skládok a 

hromadenie toxických prvkov v celom potravinovom reťazci. Chemické zloženie popolčeka 

je najčastejšie vyskytujúce sa zloženie: (SiO2 - Al2O3 - CaO) [1]. 

Elektrárenský, resp. teplárenský popolček vzniká fluidným spaľovaním čierneho alebo 

hnedého uhlia, pričom spaľovaním práškového uhlia dochádza k takmer dokonalému spáleniu 

organických zložiek. Výsledkom spaľovania je popol obsahujúci takmer 100 % podiel 

minerálnych zložiek. Po procese spaľovania tieto nehorľavé minerálne zložky sčasti 

aglomerujú na väčšie častice a dopadajú na dno kotla, čím vzniká tzv. spádový popolček. 

Časť roztavených jemných minerálnych častíc je strhnutá spalinami a po prudkom ochladení z 

nich vznikajú sklovito-amorfné častice s prevažne guľovitým tvarom zŕn, tieto častice 

predstavujú tzv. úletový popolček. Častice popola sú potom sústavou viacnásobných 

mechanických a elektrostatických oddeľovačov a filtrov oddelené od spalín a zachytávané vo 
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forme čistého popolčeka. Nakoľko popolček obsahuje až (36 - 59) % amorfného SiO2, je 

možné ho použiť ako suroviny pre rozvoj sklenených matríc na výrobu kompozitných 

materiálov. [2] 

Ohľadom využitia silikátov v podobe modifikovaného sorbentu bolo publikovaných 

viacero prác. Zistilo sa, že nerozpustné dvojmocné prechodné kovy hexakyanoželeznatanov 

sú veľmi účinné anorganické adsorbenty pre ióny cézia. Vzhľadom na to, že majú vysokú 

selektivitu pre naviazanie cézia v prítomnosti alkalických zemín a iónov alkalických kovov, 

bolo vykonaných niekoľko pokusov použiť hexakyanoželeznatany pre úpravu kvapalných 

rádioaktívnych odpadov s vysokým obsahom solí. Avšak, je ich ťažké aplikovať v praxi 

vzhľadom na ich nízku mechanickú stabilitu a tendenciu stať sa koloidnými vo vodnom 

roztoku. Aby sa zlepšili ich mechanické vlastnosti bolo navrhnuté ako možné riešenie 

ukladanie nerozpustných hexakyanoželeznatanov na rôznych pevných nosičoch. [3, 4]. 

Cieľom práce bolo testovanie popolčeka pre zakoncentrovanie významných 
 

rádionuklidov z roztokov predovšetkým 137Cs. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Elektrárenský popolček (OFZ, a. s. Istebné). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné 

kyseliny a chemikálie od firmy Slavus. 
 

Testovani sorpcie cézia na nemodifikovanom sorbente 
 

Do  0,5  g  vzorky  továrenského  popolčeka  sa  pridalo  20  cm3   deionizovanej  vody 
 

, popolček sa dekantoval a následne sa naniesol na chromatografickú kolónu. Popolček sa 

kondicioval s destilovanou vodou. Po kondiciovaní sa na kolónu naniesla modelová vzorka 

(20 cm3 H2O + 50 µl stopovacieho rádionuklidu 137Cs). Pretečená frakcia sa merala na HPGe 

detektore. 
 

Impregnácia sorbentu 
 

K 50 g sorbentu sa pridalo CuSO4 a FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu pri 

laboratórnej teplote, bol pridaný do zmesi K4[Fe(CN)6]. Zmes bola v kontakte niekoľko dní. 

Výsledný produkt bol premytý deionizovanou vodou, prefiltrovaný a sušený pri 60°C po 

dobu 24 hodín. 
 

Testovanie kinetiky sorpcie cézia 
 

0,5  g  impregnovaného  sorbentu  sa  miešalo  spolu  s 11  cm3  vody  s pH  7  a 137Cs 

s aktivitou 170 Bq po dobu 5 minút na elektrickej miešačke. Po ustálení sa odobral 1 cm3 

a frakcia sa merala na HPGe detektore. Kinetika sorpcie sa testovala po dobu 120 min. 
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Testovanie vplyvu pH na sorpciu 137Cs na impregnovanom popolčeku 
 

pH modelových vzoriek sa upravilo na hodnotu v rozmedzí (2,3 – 8,4). Do modelovej 

vzorky sa pridal stopovací rádionuklid 137Cs a takto pripravená vzorka sa naniesla na kolónu 

so sorbentom. Pretečená frakcia sa zachytila do vialky a frakcia sa následne merala na HPGe 

detektore pre stanovenie % sorpcie cézia. 

Testovanie vplyvu hmotnosti nosiča Cs+ na sorpciu 137Cs na impregnovanom sorbente 
 

Do 1g impregnovaného sorbentu sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody, zmes sa 
dekantovala a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónumodelové vzorky, ktoré 

obsahovali deionizovanú H2O + 137Cs + stabilný nosič Cs+ s rôznou hmotnosťou v rozsahu 

(55 - 200) mg Cs+. pH roztoku sa upravilo na hodnotu približne 7 pomocou NaOH. Modelová 

vzorka sa naniesla na kolónu a pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore. 
 
Testovanie elučného činidla pre elúciu 137Cs 

 

Na kolónu s 1 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 137Cs. Testovala sa možnosť 

elúcie pomocou HCl a HNO3 s koncentráciou v rozsahu 1 mol ⋅ ּdm-3 - 14,35 mol ⋅ ּdm-3. 

Eluované frakcie sa merali na HPGe detektore. 
 

Testovanie iónovej sily 
 

Testovala sa možnosť sorpcie cézia v roztokov s vysokou iónovou silou. Modelové 

vzorky obsahovali 100 µl 137Cs, 1 mg Cs+ a NH4NO3  v deionizovanej vode a HNO3  s rôznou 

koncentráciou. Pretečená frakcia sa merala na HPGe detektore. 
 

Testovanie konkurenčných katiónov 
 

Ako modelové vzorky sa pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami katiónov Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, ku ktorým sa pridal stopovací rádionuklid 137Cs a stabilný Cs+. Vzorky sa 
naniesli na kolónu s popolčekom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore. 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Jeho merný povrch je 

14 m2 ⋅ g-1, pričom sa merný povrch meral na SAV pomocou metódy BET. V prvej časti práce 

sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodnom popolčeku (neimpregnavaného). Pri 

testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs+, sa zistilo, že neimpregnovaný popolček má malú 
kapacitu. Preto sa testovala možnosť impregnácie popolčeka na zvýšenie sorpčných vlastností 
popolčeka. Impregnácia popolčeka sa uskutočnila pomocou roztoku CuSO4, FeCl3 a 

K4[Fe(CN)6].  Ako prvé sa  testoval vplyv pH na sorpciu 137Cs na popolčeku zo spaľovania. 
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Výsledky potvrdili, že cézium sa sorbuje na impregnovanom popolčeku pH vyššom ako 3,6. 
 

 
Obr. 1. Vplyv pH na % sorpcie 137Cs 

 
Z výsledkov merania sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+, percento sorpcie 

kleslo pod 90 % až pri 80 mg Cs+. (obr. 2.) 
 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na sorpciu 137Cs 
 

Ako prvé sa testovala na impregnovanom popolčeku kinetika sorpcie 137Cs. 
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Obr. 4. Testovanie kinetiky sorpcie 137Cs 
 

Z výsledkov  merania  sa  zistilo, že  cézium  sa  sorbuje  viac  ako  99  %  už po  15 
 

minútach. Distribučný koeficient Kd pre separáciu 137Cs na popolček bol 3,05 x 103. 
 

Na elúciu cézia sa testovala HCl a HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako 

vhodná sa potvrdila kyselina dusičná s koncentráciou 10 mol ⋅ dm-3 a objemom 20 cm-3. Pri 

použití HCl došlo k farebnej zmene sorbentu. Pre možnosť použitia sorbentu pre 

zakoncentrovanie 137Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv iónovej sily. % sorpcie klesalo 
až pri vyššej iónovej sile, výsledky sú uvedené na obr. 3 a obr 4 . 

 

 

 
 

 
Obr. 3. Testovanie iónovej sily pri rôznych koncentráciách HNO3 
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Obr.4 Testovanie iónovej sily vo vode 
 

Pri testovaní konkurenčných katiónov sa testoval vplyv katiónov Na+, K+, Ca2+ a 

Mg2+ , Na+ a K+ . Zistilo sa, že katióny Na+, K+ nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia na 

popolček, Ca2+ a Mg2+ pri hmotnosti vyššej ako 2000 mg znižovali schopnosť cézia sorbovať 
sa na impregnovaný popolček na 9 %. 

 
 

Záver   
V práci  boli  testované  vlastnosti  sorbentu  popolčeka  na  zakoncentrovanie  cézia. 

 

Testoval sa vplyv pH a vplyv hmotnosti nosiča, zistilo sa, že sorbent mal malú kapacitu na 

sorpciu cézia. Impregnáciou sorbentu sa zvýšila kapacita sorbentu pre sorpciu cézia. Popolček 

sa zdá byť lacnou cestou pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych 

odpadov. Jeho výhodou je dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie. 
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Abstract 

 

Synthesis and characterization of [Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O 
The  [Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O   was  synthesized   from  following  reaction  system:   CuSO4 ·5H2 O– 

ethylenediamine–KVO3 –H2 O. The X-ray crystal structure was determined: monoclinic system, space group 
C2/c (No. 15), a = 13.4771(3) Å, b = 11.0034(3) Å, c = 11.3911(3) Å, β = 114.6753(7)°, Z = 4. The final product 
of the thermal decomposition of the compound was identified as mainly Cu(VO3 )2 . Infrared spectrum of the 
[Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O exhibits vibrational bands corresponding to polymeric (VO3 )n 

n– chain: νs (V–O–V) and 
νas (V–O–V) at 530 cm–1 and 633 cm–1 respectively, ν(V=O) at 910 – 983 cm–1. The coordinated ethylenediamine 
exhibits medium bands corresponding to ν(C–N), δ t (NH2 ) and δs (NH2 ) at 1043 cm–1, 1104 cm–1 , 1600 cm–1 

respectively.  No  vibrational  band  of  ν(Cu–N)  was  observed.  Reflection  UV-vis  spectrum  of  the 
[Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O exhibits d-d transition band at 570 nm. 

 
Keywords: polyoxovanadate; X-ray powder and single crystal diffraction; IR; UV-vis 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Metavanadičnany našli využitie v oblasti elektrotechniky, katalýzy a osvetľovacej 

techniky. Lítiové batérie, ktorých katódy sa vyrábajú z LiVO3, sú veľmi sľubným zdrojom 

energie pre hybridné elektrické vozidlá a elektrické vozidlá. [1] Ortorombické zlúčeniny 

KVO3, RbVO3, CsVO3 a ich tuhé roztoky boli testované v rozmedzí teplôt 350 °C – 600 °C 

ako katalyzátory spaľovania uhlíka s cieľom zníženia obsahu častíc v emisiách dieslových 

motorov. [2] Zaujímavou vlastnosťou niektorých vanadičnanov je fotoluminiscencia: KVO3, 

RbVO3, CsVO3 emitujú žiarenie vo viditeľnej oblasti spektra (od 400 do cca 700 nm), čo je 

vhodné pri konštrukcii osvetľovacích telies so žiadaným farebným spektrom, no sú vhodné aj 

pre emisiu bieleho svetla; vysoký kvantový výťažok pri použití RbVO3 a CsVO3 z nich robí 

materiály s významným potenciálom využitia. [3] 

Cieľom mojej práce bola syntéza vhodného prekurzora na prípravu trioxovanadičnanu 

meďnatého a jeho charakterizácia pomocou difrakčných metód, termickej analýzy, 

infračervenej a UV-vis spektroskopie. 
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Materiál a metódy 
 

V2O5 bol pripravený žíhaním prečisteného NH4VO3 pri 500 °C. KVO3 bol pripravený 

reakciou V2O5 s KOH pri pH 8. [4] Zlúčeniny: KOH, etyléndiamín (en), CuSO4∙5H2O, 

NH4VO3, boli použité tak, ako sú dodávané. 
 

Práškové difrakčné záznamy boli zmerané na prístroji Philips PW1050 so žiarením 

CuKα (λ = 0,15418 nm). Termická analýza bola uskutočnená na prístroji Derivatograf 

Q1500D v atmosfére vzduchu, pri rýchlosti ohrevu 5 °C/min v intervale teplôt od 20 °C do 

600 °C. Návažok bol približne 100 mg. Štruktúrna analýza bola realizovaná na difraktometri 

Nonius Kappa CCD, s detektorom Bruker APEX – 2 CCD, so žiarením MoKα s vlnovou 

dĺžkou 0,071073 nm pri 200 K (doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.). Na meranie 

infračervených spektier  bol  použitý  prístroj  FTIR  Nicolet  6700,  nastavený  na  meranie 

v rozsahu od 400 – 4000 cm–1. Vzorky boli merané nujolovou technikou, ako aj v tabletkách 

KBr. Reflexné UV-vis spektrá vzoriek boli merané na spektrofluorimetri FSP 920 (Edinburgh 

Instruments,U.K.). Vzorka bola umiestnená v integračnej sfére a ako štandard bol použitý 

BaSO4. pH vodných roztokov bolo merané na pH metri HANNA pH 213. 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Príprava látky 
 

Z reakčného systému 

 

 
 
 
 
 
 
CuSO4·5H2O–en–KVO3–H2O 

 

sme pripravili tmavofialový kryštalický trihydrát bis(trioxidovanadáto(1–))- 

bis(etyléndiamín)meďnatého komplexu, [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O podľa nasledujúceho 

postupu. V 2,82 ml H2O sme za stáleho miešania rozpustili pentahydrát síranu meďnatého 

(1,00 g, 4,01 mmol) a pridali sme etyléndiamín (1,08 ml, 8,01 mmol). Potom sme do reakčnej 

zmesi pridali vanadičnan draselný (1,11 g, 8,01 mmol) a napokon 150 ml vody. Reakčnú 

zmes sme nechali kryštalizovať pri laboratórnej teplote na vzduchu. Po 6 týždňoch sme 

odfiltrovali tmavofialové kryštály a nechali sme ich sušiť na vzduchu. Výťažok syntézy bol 

1,12 g (64 % vzhľadom na látkové množstvo medi). 
 
 
Práškový difrakčnýzáznam 

 

RTG práškovú difraktometriu sme využili na identifikáciu a fázovú analýzu vzoriek. 

V tabuľke 1 uvádzame hodnoty pre východiskovú látku [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O ako aj pre 

produkty jej termického rozkladu. 

1093 



Práškový  difrakčný   záznam   zlúčeniny   [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O   bol   porovnaný 

s teoretickým záznamom vypočítaným z údajov vyriešenej kryštálovej štruktúry a bola zistená 

ich zhoda. Výsledky po termickej analýze sú diskutované v nasledujúcej podkapitole. 
 

Tab. 1. XPD: Hodnoty medzirovinných vzdialeností pripravenej zlúčeniny [Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O 
pred a po termickej analýze 

 
Pred term. analýzou Po termickej analýze 

2θ [°] d [Å] Ir [%] 2θ [°] d [Å] Ir [%] 
10,85 8,17 48,60 20,63 4,30 20,50 
11,78 7,52 7,00 26,65 3,34 50,00 
15,55 5,70 13,90 27,57 3,24 31,80 
17,17 5,17 100,00 29,38 3,04 100,00 
21,72 4,10 63,90 31,60 2,83 40,90 
22,80 3,90 19,40 33,67 2,66 31,80 
25,33 3,52 15,30 38,52 2,34 29,50 
25,73 3,46 12,50 39,50 2,28 25,00 
27,68 3,22 16,70 42,00 2,15 22,70 
30,75 2,91 18,10 44,67 2,03 22,70 
31,37 2,85 16,70 48,27 1,89 15,90 
32,47 2,76 12,50 49,80 1,83 22,70 
34,08 2,63 11,10 51,37 1,78 38,60 
34,60 2,59 23,60 58,40 1,58 15,90 
38,38 2,35 8,30    
41,85 2,16 48,60    
46,35 1,96 19,40    
48,17 1,89 16,70    

 
 

Termická analýza 
 

Zlúčenina je termicky stabilná do cca 50 °C (obr. 1.). V intervale teplôt 50 – 130 °C 

nastáva  uvoľnenie   troch   molekúl   vody   v   trojstupňovom   endotermickom   procese 

s hmotnostným úbytkom 12 % (teor. 12,3 %). V intervale 220 – 285 °C sme pozorovali 

dvojstupňový exotermický proces spojený s hmotnostným úbytkom 16 %, čo zodpovedá 

uvoľneniu (a oxidácii) jednej molekuly etyléndiamínu a začínajúcemu uvoľňovaniu ďalšej 

molekuly etyléndiamínu. Posledný významný jav nastal v intervale 285 – 380 °C, ktorý bol 

charakterizovaný exotermickým signálom a bol spojený s hmotnostným úbytkom 12 %, čo 

zodpovedá uvoľneniu a oxidácii druhej molekuly etyléndiamínu. Spojený hmotnostný úbytok 

oboch posledných krokov je 28 %, čo zodpovedá teoretickej hodnote uvoľnenia dvoch 

molekúl etyléndiamínu 27,6 %. Konečným produktom termického rozkladu pri 600 °C je 

zmes β-Cu(VO3)2, [5, 6] ako aj V2O5 [7] a pravdepodobne aj CuO. 
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Obr. 1. TG a DTA záznam [Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O 
 
 
RTG štruktúrna analýza 

 

Kryštálová štruktúra [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O je tvorená polymérnym reťazcom 

[Cu(en)2(VO3)2]. Katiónová časť reťazca (obr. 2.) je tvorená {Cu(en)2}2+ so 
štvorcovoplanárne koordinovanými molekulami etyléndiamínu. V axiálnych polohách sú na 

centrálny atóm medi koordinované atómy kyslíka z polymérneho aniónu (VO3)n
n–. 

Koordinačný polyéder medi má tvar tetragonálnej bipyramídy s predĺženými medzijadrovými 

vzdialenosťami Cu–O v dôsledku Jahnovho-Tellerovho efektu (Cu2+: [Ar] 3d9). Aniónová 

časť štruktúry je tvorená reťazcom (VO3)n
n–: tetraédre {VO4} sú navzájom pospájané 

vrcholmi (obr. 3.). Atómy kyslíka sú však čiastočne neusporiadané. Kryštálová štruktúra je 

stabilizovaná vodíkovými mostíkmi medzi molekulami vody a atómami kyslíka aniónovej 
 

časti zlúčeniny. 
 

 
Obr. 2. Katiónová časť kryštálovej štruktúry 

[Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2O 
Obr. 3. Aniónová časť kryštálovej štruktúry 

[Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2O 
 
 

Infračervenáspektroskopia 
 

Charakteristické pásy v IČ spektre [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O zodpovedajú polymérnemu 

reťazcu (VO3)n
n–: silné pásy v oblasti 908 – 982 cm–1 zodpovedajú valenčným vibráciám 

koncových skupín V=O (atómy kyslíka nekoordinované na atóm medi), pásy pri 531 a 632 

cm–1 zodpovedajú valenčným symetrickým, resp. asymetrickým mostíkovým vibráciám V-O- 

V (obr. 4.). Ostatné vibrácie možno priradiť koordinovanému ligandu en a pás pri 1632 cm–1 

zodpovedá vibrácii δ(H2 O). [8–11] 
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Obr. 4. Infračervené spektrum: [Cu(en)2 (VO3 )2 ]·3H2 O v KBr v intervale 400 – 1800 cm–1

 
 
 
Elektrónové spektrum 

 

Vzhľadom na to, že [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O nie je dostatočne rozpustná vo vode (ani 

v ďalších rozpúšťadlách: v metanole, propán-2-ole, 2-metylpropán-2-ole, dietyléteri, acetóne, 

tetrahydrofuráne, acetonitrile, nitrometáne a N,N-dimetylformamide), zmerali sme reflexné 

UV-vis spektrum v tuhom stave. V intervale 400 – 800 nm sa nachádza jediný dominantný 

absorpčný pás pri 570 nm, ktorý zodpovedá d-d prechodom v meďnatom katióne (29Cu2+: 
[Ar]  3d9).  Veľká  šírka  pásu  je  spôsobená  Jahnovým-Tellerovým  efektom  typickým  pre 

 

meďnaté zlúčeniny. [12] 
 
 

Záver   
Cieľom  práce  bolo  pripraviť  [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O,  ktorý  by  bol  vhodný  (ako 

 

prekurzor) na prípravu vanadičnanu meďnatého termickým rozkladom. Termickým 

rozkladom tejto zlúčeniny do 600 °C vznikla zmes látok – Cu(VO3)2, V2O5 a pravdepodobne 

aj CuO. Na prípravu čistého Cu(VO3)2 bude ešte potrebné upraviť podmienky termického 

rozkladu. Zlúčenina [Cu(en)2(VO3)2]·3H2O bola charakterizovaná práškovým difrakčným 

záznamom, ako aj monokryštálovou RTG štruktúrnou analýzou. Zo štruktúrnej analýzy 

vyplynulo, že ide o koordinačný polymér zložený z katiónovej a aniónovej časti. Katiónová 

časť je tvorená tetragonálno-bipyramidálnymi katiónmi {Cu(en)2}2+, v ktorých sú dve axiálne 
koordinačné miesta obsadené atómami kyslíka z polymérneho aniónu (VO3)n

n–. Aniónová 

časť je tvorená „nekonečným“ reťazcom (VO3)n
n–, ktorý je zložený z tetraedrických jednotiek 

 

{VO4}   navzájom   pospájaných   vrcholmi   (atómami   kyslíka).   Infračervené   spektrum 
 

[Cu(en)2(VO3)2]·3H2O obsahuje charakteristické vibračné pásy zodpovedajúce polymérnemu 
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aniónu (VO3)n
n–, koordinovanému ligandu en a molekulám kryštálovej vody. Reflexné UV- 

vis spektrum v tuhom stave obsahuje typický absorpčný pás zodpovedajúci d-d prechodom 
meďnatého katiónu. 
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Abstract 

 

Precontration of 226Ra from mineral waters by MnO2 composite resin. 
The report describes the application of a composite resin (referred to as Mn 6) for determination of 

226Ra levels in mineral waters. Application of the resin has been optimised for model samples, the effect of ions 
has been tested on sorption. The separation method of 226Ra was applied to the samples of mineral water. 
Radiochemical yields were determined by radionuclide tracer 133Ba and measured on HPGe detector, yields were 
in the range (62,6 to 89,9) %. Volume activity of 226Ra was determined on alpha spectrometer ORTEC 576A and 
do not exceed the limit values for activity concentration of 226Ra in mineral water provided by the Ministry of 
Health. 

 
Keywords: radium; water; separation; manganese dioxide 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Z ekologického hľadiska sú rádionuklidy členené do troch základných skupín: 
 

1. skupina – patria sem rádionuklidy s dlhou dobou polpremeny, preto významne 

prispievajú k radiačnému pozadiu (235U,238U, 226Ra, 232Th, 40K, 14C), 

2. skupina – je tvorená rádioizotopmi  prvkov,  ktoré  sú  rádioaktívnymi  indikátormi 

(tvoria významnú zložku organizmov) pri štúdiu metabolizmu spoločenstiev (45Ca, 
14C, 60Co, 131I, 3H, 32P, 42K, 22Na, 24Na, 35S a iné), 

3. skupina – zahŕňa rádionuklidy, ktoré sú významné pre štiepenie a do  životného 

prostredia vstupujú so spádom alebo ako rádioaktívny odpad (90Sr, 90Y, 137Cs, 106Ru, 
95Nb, 144Ce, 140Ba, 147Nd, 131U a iné) [1]. 

Prírodná rádioaktivita  hydrosféry  sa  vytvára  v dôsledku  jej  interakcie  s litosférou 

a atmosférou a je ovplyvňovaná prítomnosťou živých organizmov, ktoré zachytávajú 

rádionuklidy prítomné vo vode. 

Vysoké  koncentrácie   rádia   vykazuje   minerálna   a termálna   voda   pochádzajúca 

z karbonátových hornín. Koncentrácia rádia závisí od mineralizácie (zvyšuje sa s rastom 

mineralizácie) a v povrchových vodách a vodách plytkého obehu závisí iba od koncentrácie 

jeho materských rádionuklidov [2]. 

Celková aktivita 226Ra v ľudskom organizme sa pohybuje v rozmedzí (3 – 40) Bq, 
 

z čoho (80 – 85) % sa vyskytuje v kostiach, kde sa viaže podobne ako vápnik. 226Ra vyvoláva 
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ročnú ekvivalentnú dávku asi 5 µSv. 226Ra podobne ako stroncium ožaruje kosti a spôsobuje 

poškodenie krvotvorby a vznik kostných nádorov, preto je jeho obsah v pitnej vode daný 

legislatívou [3]. 

Na  stanovenie  226Ra  z vodných  vzoriek  bolo  vyvinutých  mnoho  metód,  ktoré  sú 
 

založené najmä na princípe extrakčnej chromatografie, spoluzrážania a iónovej výmene [4]. 
 

Na stanovenie 226Ra a 228Ra z vodných vzoriek konkrétne z pitnej a morskej vody sa 
používa sorbent MnO – PAN2 v kombinácii s LN a DGA sorbentom, ktorý bol vyvinutý 
Sherrodom Maxwellom z Westinghousu v Savanah River. Metóda využíva MnO2 na 

zakoncentrovanie Ra z 1 alebo 1,5 dm3 vodnej vzorky, chromatografická kolóna je naplnená 

MnO2 v množstve 1,25 g.dm-3. Rádium je eluované a stanovené po 36 hodinách z nárastu 
228Ac (DGA sorbent). 228Ac je eluované z DGA sorbentu, vyzrážané s CeF3 a stanovené 

pomocou GPC. 226Ra môže byť stanovené aj priamo pomocou Ln sorbentu, zrážané s BaSO4 

a stanovené na alfa spektrometri. Triskem International poskytuje MnO2 – PAN sorbent 
vyvinutý doktorom Šebestom. Tento sorbent sa skladá z veľmi jemných MnO2 častíc 
vložených do polyakrylnitrilu.[5,6]. 

Cieľom práce bolo pripraviť a nasledovne testovať sorpčné charakteristiky sorbentu 

pripraveného na báze oxidov mangánu naviazaného na silikagéle, pripraveného z vodných 

roztokov alkalických kremičitanov pre separáciu 226Ra. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pomôcky: plastová kolóna (priemer 2 cm, výška 15,5 cm), kadičky, automatické pipety 

a špičky, plastové vialky, centrifugačné skúmavky, filtračné zariadenie, filtračný papier 

Tuffryn HT-200, držiaky, svorky, lapáky, gumené hadičky, injekčná striekačka, pinzeta, 

odmerný valec, laboratórny stojan, navažovacia lodička, Petriho misky, vedro 

Chemikálie: deionizovaná voda, 133Ba certifikát č. : 9031 – OL – 656/12 LACOMED 
s.r.o., Řež; nosič Ba2+ (50 μg v 100 mm3), HNO3 p.a. Slavus; HClO4 (70 %), p.a. Slavus; 
H2SO4 p.a. Slavus 

 
Prístroje: analytické váhy, KERN & Sohn GmbH; ohrievacia platňa, Heidlph HG 

3001; ultrazvuková vaňa, BANDELIN SONOREX; IČ lampa, PHILIPS INFRARED – R95E 

3K 100W; HPGe detektor EG&G ORTEC, USA; Alfa spektrometer ORTEC 576A, USA; 

vákuový box, Merck Millipore 

Príprava sorbentu: Príprava sorbentu prebieha v dvoch krokoch. V prvom kroku sa 
 

pripraví roztok A, ktorý pozostáva z 19,7 g KMnO4; 1,2 dm3  HCl (37 %) a 1 250 cm3
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vodného skla (Na2SiO3). Roztok B sa pripraví zmiešaním 31,7 g MnCl2.4H2O v 1 000 cm3 

H2O; 200 cm3 HCl (37 %) v 1 250 cm3 H2O. Následne sa roztoky zmiešali, výsledný roztok 
sa dekantuje, premyje s H2O a vysuší pri 60 °C. Merný povrch sorbentu bol stanovený 

metódou BET na SAV 40 m2.g-1. 
 
 
Metóda separácie 226Ra z minerálnych vôd 

 

Do  minerálnej vody s objemom 1,5 dm3  bol pridaný stopovací rádionuklid 133Ba 

s aktivitou 65,3 Bq. Chromatografická kolóna bola naplnená (priemer 2 cm, výška 15,5 cm) 

0,5 g pripraveného sorbentu s označením Mn6 so zrnitosťou 5 mm. Sorbent bol kondiciovaný 

s 20 cm3 deionizovanej vody. Následne bola na kolónu nanesená vzorka minerálnej vody 

s prietokovou rýchlosťou 0,5 cm3.min-1 . Po pretečení vzorky bol sorbent premytý 20 cm3 

deionizovanej vody. 

Rádium  bolo  eluované  s 2  x  20  cm3   4  mol.dm-3   HNO3.  Frakcia  bola  následne 
 

odparená do sucha na elektrickej platni pri teplote 200 C. Odparok bol rozpustený v 2 cm3 

70 % HClO4 a zmes bola odparená opäť do sucha. Získaný odparok bol rozpustený v 10 cm3 

0,5 mol·dm-3 H2SO4. K roztoku bolo pridaných 50 μg Ba2+. Roztok sa následne nechal 
koaugulovať  (vznik Ra(Ba)SO4) po dobu 1 hodiny. 

Zrazenina Ra(Ba)SO4 bola filtrovaná na membránovom filtri Tuffryn HT-200, Pall 

Corporation. Filter bol vysušený pod IČ lampou a zmeraný na HPGe detektore a vyhodnotený 

pri energii   E  = 356 keV pre stanovenie výťažku separácie. Preparát bol následne meraný 

na alfa spektrometri 576A ORTEC. Spektrá boli spracované a vyhodnotené v programe 

GammaVision (32-bit), EG&G ORTEC. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Metóda  separácie   226Ra   pozostávala   z prípravy   sorbentu   s označením   Mn6 
a optimalizácie podmienok separácie. V procese optimalizácie bol testovaný vplyv pH , 

vplyv Mg2+, Na+, K+ na separáciu 226Ra a boli testované aj vhodné elučné činidlá. Zistilo sa, 

že pH v rozsahu pH od (3 – 10), neklesli výťažky 113Ba pod 95 %, pričom 100 % výťažky sa 
dosiahli v rozmedzí pH (4 – 7). Pri testovaní vhodnosti elučného činidla sa zistilo, že 

najvyššie výťažky 133Ba boli dosiahnuté pri 4 mol.dm-3 H2SO4 (100 %) a 4 mol.dm-3 HNO3 

(96 %). Pre ďalšie testovanie sa vybrala 4 mol.dm-3 HNO3 (nedochádzalo k deštrukcii 

sorbentu).  Pri testovaní vplyvu konkurenčných iónov sa nepotvrdil vplyv Mg2+, K+, Na+ 

a prekvapením bol aj vysoký výťažok 113Ba pri testovaní vplyvu Ca2+, kde výťažky neklesli 
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pod 98 % až pri testovaní 5000 mg vápnika. Súčasťou výskumu bolo sledovanie vplyvu 

objemu vôd na separáciu rádia, testovali sa vzorky pitnej vody v rozsahu (0,5 – 10) dm3. 

Najvyšší výťažok separácie až 96 % dosahovala vzorka vody s objemom 1 dm3. 
 
 

Tab. 1. Výsledky stanovenie 226Ra v analyzovaných minerálnych vôd. 1 – Prírodná minerálna voda, 2 – 
Pramenitá voda, SVK – Slovenská republika, CZ – Česká republika, R – výťažok 133Ba, U – rozšírená neistota, a 

– objemová aktivita 226Ra v minerálnych vodách s objemom 1,5 dm3
 

 
  

Názov vzorky 
 

Zdroj 
Celková 

mineralizácia 
(mg.dm-3) 

R (133Ba) ± U 
(%) 

a (226Ra) ± U 
(Bq.dm-3) 

 

 
 
 
 

1 

Salvator (SVK) Lipovce 2508 84,34 ± 3,91 0,174 ± 0,013 
Ondrášovka (CZ) Hraničné Petrovice 682 76,26 ± 3,54 0,007 ± 0,002 
Gemerka (SVK) Tornaľa 2014 85,86 ± 3,98 0,134 ± 0,011 

Fatra (SVK) Marin – Záturčie 1540 77,78 ± 3,61 0,011 ± 0,002 
Budiš (SVK) Budiš 1492 67,68 ± 3,14 0,120 ± 0,010 

Brusnianka (SVK) Brusno 1786 69,70 ± 3,23 0,912 ± 0,059 
Mitická (SVK) Trenčianske Mitice 1509 77,27 ± 3,58 0,014 ± 0,002 

Ľubovnianka (SVK) Nová Ľubovňa 1522 89,90 ± 4,16 0,023 ± 0,003 
2 Rajec (SVK) Rajecká Lesná 300 62,62 ± 2,91 0,002 ± 0,001 

 
 
 

V tabuľke 1 a obrázku 1 sú znázornené vzorky analyzovaných pitných minerálnych 

vôd s objemom 1,5 dm3 zakúpených v obchodných reťazcoch na Slovensku. S najvyšším 

výťažkom 133Ba bola stanovená vzorka prírodnej minerálnej vody Ľubovnianka. Najvyššiu 

objemovú aktivitu 226Ra dosiahla vzorka prírodnej minerálnej vody Brusnianka (av = 0,912 ± 

0,059 Bq.dm-3). 
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Obr 1. Grafické znázornenie výsledkov objemových aktivít 226Ra v minerálnych vodách 

 
 
Záver   

V práci bol pripravený kompozitný sorbent s označením Mn6 pomocou jednoduchej 

sol-gel metódy. Pripravený sorbent bol testovaný na modelový vzorkách, sledoval sa vplyv 

pH, konkurenčných iónov, elučného činidla. Zistilo sa, že sorbent je možné použiť v širokom 

rozsahu pH (3 – 8), nezistil sa vplyv konkurenčných iónov na separáciu 226Ra. Pripravený 

sorbent sa použil pre zakoncentrovanie 226Ra z minerálnych vôd. Objemové aktivity 226Ra v 

analyzovaných vzorkách  boli  stanovené  v rozmedzí  hodnôt  (0,002  –  0,912)  Bq.dm-3 

a porovnané s minimálnou detekovateľnou aktivitou detektora (MDA = 0,0007 Bq.dm-3). 

Následne boli stanovené objemové aktivity 226Ra porovnané s limitnými hodnotami 

uvedenými vo Vyhláške 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z roku 2007. 

Táto vyhláška stanovuje maximálnu limitnú hodnotu objemovej aktivity 226Ra pre prírodné 

minerálne vody 1,9 Bq.dm-3 a pre pitné a pramenité vody 0,6 Bq.dm-3 [7]. Porovnaním bolo 

zistené, že žiadna z analyzovaných vodných vzoriek neprekročila limitnú hodnotu stanovenú 

Ministerstvom zdravotníctva SR. 
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Abstract 
Investigation of the xyloglucan endotransglycosylase (XET) enzyme acceptor specificity. 
Heterotransglycosylating activities of expressed unspecific xyloglucan endotransglycosylase from 

germinating nasturtium seeds (V5ZEF7) were determined using liquid chromatography of labelled products. 
Based on bioinformatics analysis and homology modelling of strictly specific and unspecific XETs, amino acids 
responsible for substrate specificity of these enzymes were identified. The His 94 → Gln, Ala 104 → Asp and 
Gln 108 → Arg mutations led to significant decrease of mutant activity on acceptors except for xyloglucan 
oligosaccharides and cellooligosacchrides, while Lys 234 → Thr and Lys 237 → Thr mutations indicated rather 
auxiliary role of these amino acids in binding of some acceptors. It can be concluded that experimental 
mutational analysis led to suppression of enzyme activity on broad spectrum of acceptor oligosaccharides 
confirming the correctness of theoretical approach. 

Keywords: Heterotransglycosylation; mutational analysis; specificity; XET 

Úvod a formulácia cieľa 

Xyloglukánendotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207) je hydrolytický enzým, ktorý 

štiepi xyloglukán  (XG),  ale  na  rozdiel  od  typických  endo-hydroláz  neprenáša  fragment 

s pôvodným neredukujúcim koncom na vodu, ale na iný poly- alebo oligo- sacharid [1-3]. 

Nachádza sa výlučne v rastlinných bunkových stenách, kde neustálou prestavbou XG vlákien 

zabezpečuje rozpínanie alebo naopak zmršťovanie bunkovej steny v priebehu fyziologických 

procesov [4, 5]. Okrem striktne špecifických XET [6, 7], za ktoré sa zvyčajne považujú 

enzýmy, ktoré ako akceptorový a donorový substrát využívajú XG, celulózu alebo ich 

fragmenty, boli popísané XET, ktoré vykazujú značnú, najmä akceptorovú nešpecificitu [8- 

11]. Homológne modelovanie nešpecifickej XET s využitím špecifického templátu [12] 

neprinieslo očakávaný výsledok ohľadom objasnenia rozdielov v špecificite týchto enzýmov, 

preto  bolo  potrebné   obrátiť   pozornosť   na   rozdiely  na   úrovni   primárnych   štruktúr. 

V posledných rokoch sa objavujú články, ktoré popisujú ďalšie heterotransglykozylačné 

enzýmy v rastlinách, ale väčšinou nie je jasné, či ide skutočne o nový enzým alebo len o XET 

so zatiaľ nepopísanou aktivitou [13, 14]. 
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Cieľom tejto práce bolo stanoviť heterotransglykozylačné aktivity homológne 

exprimovanej XET z klíčiacich semien kapucínky (V5ZEF7), na základe výsledkov 

bioinformatickej analýzy a homológneho modelovania navrhnúť aminokyseliny, ktoré by 

mohli zodpovedať za širokú akceptorovú špecificitu tohto enzýmu, zameniť predmetné 

aminokyseliny v štruktúre enzýmu a overiť vplyv týchto zmien opätovným stanovením 

heterotransglykozylačných aktivít. 

Materiál a metódy 

Ako donorový substrát pre stanovenie transglykozylačných aktivít sa používal 

tamariškový XG (Dainippon Sumimoto Pharmaceutical). Ako akceptory sa požívali rôzne 

oligasacharidy (OS), ktoré boli získaná komerčnou cestou (Megazyme) alebo boli pripravené 

v laboratóriu kyslou alebo enzýmovou hydrolýzou z príslušných polysacharidov a prečistené 

tenkovrstvovou alebo kvapalinovou chromatografiou [12]. Vzhľadom na povahu produktov 

bolo potrebné na ich identifikáciu využiť značené akceptory, pričom v tomto prípade bolo 

zvolené fluorescenčné značenie sulforodamínom (SR) [15]. Enzým, ktorý bol v 

experimentoch použitý, bola nešpecifická XET z koreňov Tropaeolum majus (TmXET6.3, 

V5ZEF7) naexprimovaná v Pichia pastoris a vylúčená kvasinkou do kultivačného média 

alebo enzýmy TmXET6.3_HAQ a TmXET6.3_KK obdobne produkované modifikovanými 

klonmi. TmXET6.3_HAQ mal v štruktúre TmXET6.3 zamenený His 94 → Gln, Ala 104 → 

Asp, Gln 108 → Arg a TmXET6.3_KK Lys 237 → Thr a Lys 234 → Thr. 

Transglykozylačná reakcia prebiehala za týchto podmienok: 0,3% xyloglukán; 27 µM 

oligosacharidy   značené   sdulforodamínom   (-SR);   dialyzované   kultivačné   médium   s 

TmXET6.3,  TmXET6.3_HAQ alebo TmXET6.3_KK v pomere 5 : 1 : 4; 30 °C. Enzýmová 

reakcia bola sledovaná v časových intervaloch pomocou gélovej chromatografie produktov na 

kolóne TSKgel G3000SWXL (Tosoh Bioscience) zapojenej do UHPLC zariadenia Dionex 

UltiMate 3000 s fluorescenčným detektorom (ThermoScientific). Podmienky chromatografie: 

nástrek 40 mikroL vzorky, mobilná fáza – 0,1 M octan amónny pH 5,5 s 20% acetonitrilom, 

prietoková rýchlosť 0,5 ml/min; nastavenie detektora - Ex 530 nm, Em 575 nm [16]. Aktivity 

boli vyhodnotené z časových nárastov fluorescencie v ploche píkov zodpovedajúcich 

produktom alebo vyjadrené v percentách vzhľadom na aktivitu natívnej reakcie XET medzi 

XG a značenými  

Výsledky a diskusia 
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Na základe negatívnych skúseností so stanovením aktivít XET na rôzne typy 

fluorescenčne značených substrátov tzv. dot-blot metódou [17], bola pre homológne 

exprimovanú TmXET6.3 (V5ZEF7) zvolená metóda využívajúca kvapalinovú 

chromatografiu s kolónou naplnenou inertným molekulovým sitom. Heterotransglykozylačné 

aktivity sa  stanovili  z časového  priebehu  nárastu  fluorescencie  (plocha  píku)  vo  frakcii 

s vysokomolekulárnymi látkami v dôsledku zabudovávania nízkomolekulárneho značeného 

akceptora (OS-SR) do neznačeného vysokomolekulárneho donora (XG) a prepočítali na dobu 

reakcie 1 min (Obr. 1). 

A B C 

Obr. 1. Heterotransglykozylačné aktivity nešpecifickej XET (V5ZEF7) z klíčiacich semien kapucínky . 
A – aktivity na rôzne akceptorové substráty, B – aktivity na β-(1-3,4)-tetraglukosacharid, kde MLG4A 

zodpovedá štruktúre Glcβ1-3Glcβ1-4Glcβ1-4Glc, MLG4B Glcβ1-4Glcβ1-4Glcβ1-3Glc a MLG4C Glcβ1- 
4Glcβ1-3Glcβ1-4Glc, C - aktivity na celooligosacharidy s rôznym polymerizačným stupňom. 

Ako vyplýva z Obr. 1A, enzým mal širokú akceptorovú špecificitu na neutrálne 

oligosacharidy. V prípade výskytu zmiešaných väzieb v substráte ovplyvňovalo aktivitu aj ich 

rozmiestnenie (Obr. 1B), pričom najnegatívnejšie ovplyvnila reakciu absencia glykozidickej 

β1→4 väzby v strede tetraméru. Rýchlosť reakcie závisela aj od veľkosti akceptora (Obr. 

1C), pričom klesala s jeho znižujúcim sa stupňom polymerizácie. 

Z porovnania primárnej štruktúry TmXET6.3 so štruktúrami proteínov s homológiou 

≥ 60% (viac ako 220 proteínov) v UniProt databáze [18] vyplynulo, že všetky majú v pozícii 

94 His, v pozícii 108 Gln, v pozícii 237 Lys a zhodné katalytické miesto s XET. Problémom 

boli nedostatočné informácie o substrátovej špecificite týchto XET, keďže jedinými proteínmi 

z tejto skupiny s experimentálne stanovenou nešpecificitou boli TmXET6.3 a čiastočne 

nešpecifická XET z jačmeňa, HvXET6 (B1P1S7). Na rozdiel od týchto enzýmov mali 

striktne špecifické TmXET1 (Q41614), HvXET5 (P93668) a PttXET16 (Q8GZD5) v týchto 
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pozíciách Gln, Arg a Ser. Homológne modelovanie potvrdilo úlohu týchto aminokyselín pri 

interakcii s akceptorovými substrátmi a naznačilo možnú úlohu aj ďalších aminokyselín, 

napr. Ala104 ako malej aminokyseliny a Lys234 (Obr. 2). 

A B 

Obr. 2. Homológny model nešpecifickej TmXET6.3. 
A – prekryv hmológneho modelu TmXET6.3 (bledomodrý) s jeho striktne špecifickým templátom 

PttXET16A (1un1.pdb) (tmavomodrý) znázorňujúci katalytické aminokyseliny a aminokyseliny, ktoré by mohli 
zohrávať úlohu pri rôznej akceptorovej špecificite XET, B - s vyznačenými katalytickými aminokyselinami (E79 

a E81) a nadokovaným donorovým a akceptorovým substrátom. 

Tieto výsledky slúžili ako podklad návrhov pre mutačnú analýzu. Mutácie boli 

uskutočnené v dvoch verziách, v prvej označenej HAQ došlo v výmene His 94 → Gln, Ala 

104 → Asp, Gln 108 → Arg a v druhej označenej ako KK k výmene Lys 237 → Thr a Lys 

234 → Thr. U enzýmov homológne exprimovaných klonmi, TmXET6.3_HAQ a 

TmXET6.3_KK, sa potom zopakovalo stanovenie heterotransglykozylačných aktivít. Keďže 

mali rozdielne aktivity už na základnú substrátovú dvojicu, XG/XGO8-SR, museli sa kvôli 

vzájomnému  porovnaniu  vyjadrovať  všetky heterotransglykozylačné   aktivity  v 

percentách vzhľadom na túto natívnu reakciu (Obr. 3). V prípade celooligosacharidov 

(CEO6-SR)  ako   akceptorových   substrátov   došlo   v dôsledku   zámeny   aminokyselín 

k výrazným nárastom relatívnej aktivity vztiahnutej na prirodzený akceptorový substrát XET 

v poradí  TmXET6.3  (0,78%)  <  TmXET6.3_KK  (2,58%)  <  TmXET6.3_HAQ  (5,95%). 

V porovnaní s aktivitou surového enzýmového extraktu (8.83%) [12], ktorá zahrňuje aktivity 

aj špecifických enzýmov, sa dá konštatovať, že cielené potlačenie špecificity sa prejavilo 
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v postupnom náraste aktivity na tento akceptorový substrát, ktorý je síce spoločný pre 

špecifické aj nešpecifické enzýmy, ale tieto výsledky poukazujú na to, že pravdepodobne sú 

ho rýchlejšie schopné zabudovávať špecifické XET. Jednoznačný vplyv na potlačenie 

nešpecificity TmXET6.3 mala zámena aminokyselín HAQ, ktorá sa vo všetkých prípadoch 

prejavila značným poklesom aktivity (na 0 - 6,44%) s výnimkou laminarioligosacharidov a 

xylooligosacharidov (pokles na 41.33% resp. 85,31%). Zámena KK aminokyselín sa tak 

výrazne       a        jednoznačne        neprejavila,        v prípade        laminarioligosacharidov 

a arabinoxylooligosacharidov sme namiesto poklesu aktivity zaznamenali jej slabý nárast. 

Obr. 3. Heterotransglykozylačné aktivity nešpecifickej TmXET6.3 (V5ZEF7) z klíčiacich semien 
kapucínky a modifikovaných TmXET6.3_HAQ a TmXET6.3_KK. 

Heterotransglykozylačné aktivity sú vztiahnuté na natívnu rekciu XET na substrátový pár XG/XGO8-SR 
(100%). 

Záver 

Homológne modelovanie nešpecifickej XET z klíčiacich semien kapucínky 

TmXET6.3 podľa kryštalografickej štruktúry špecifickej XET z topoľa PttXET16A [6] 

neukázalo rozdiely v terciárnej štruktúre, ktoré by mohli vysvetliť rozdiely v špecificite týchto 

enzýmov. Z tohto dôvodu sa hľadalo vysvetlenie na úrovni primárnych štruktúr. Z porovnania 

štruktúr XET [18] so známymi špecificitami ako aj z homológneho modelovania vyplynul 

možný vplyv zámien aminokyselín His 94 → Gln, Ala 104 → Asp, Gln 108 → Arg a Lys 237 

→ Ser, príp. Lys 234 → Thr (označené ako TmXET6.3 → PttXET16A). Cielená mutácia 

prvých troch aminokyselín, ktoré sú umiestnené na β-listoch susediacich s β-listom aktívneho 

miesta enzýmu v smere viazania akceptorového substrátu, spôsobila výrazné zníženie aktivity 

mutantov nešpecifickej XET na oligosacharidové akceptory s výnimkou XGOS a CEOS, 
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ktoré sú akceptormi aj pre špecifický enzým. Zámena aminokyselín na C-terminálovom α- 

hélixe mala evidentne pozitívny vplyv na viazanie celooligosacharidov, ale vzhľadom na 

heteroaktivity sa výrazne neprejavila a môžeme skôr predpokladať ich úlohu pri nasmerovaní 

niektorých typov oligosacharidov do aktívneho miesta. Tento výsledok reprezentuje 

experimentálne potvrdenie predpokladov vyplývajúcich z bioinformatickej analýzy a 

homológneho modelovania. 
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Abstract 
C-terminal structure of a long-chain α-galactosidase from Cryptococcus flavescens 
Cultivation of the yeast strain Cryptococcus flavescens, CCY 17-3-29, on lactose-containing medium 

led to significant induction of α-galactosidase on the cell surface and in the cytosol. Cytosol enzyme was purified 
to homogeneity and three sequences were determined using mass spectrometry de-novo sequencing. The 
sequence YPDVLWEGCASGGGR, which seems to be positioned immediately after the active site, was selected 
for the primer design. After RNA isolation and purification from the two-day old culture, RACE method was 
used for synthesis and amplification of cDNA. cDNA fragments were purified, extracted from gel and ligated to 
pJET1.2 cloning vector. After plasmid transformation into E. coli XL10 cells and their cultivation on Amp- 
medium, pDNA was isolated and sequenced. Obtained C-terminal fragment was 210 amino acids long. Results 
extracted from the database UniProt showed the highest homology with fungal GH 36 family α-galactosidases. 
This type of alphagalactosidase has been identified among yeasts for the first time. 

Keywords: α-galactosidase; Cryptococcus flavescens; GH 36 family; homology modelling 

Úvod a formulácia cieľa 

Kapsulárne kvasinky druhu Cr. flavescens produkujú na médiu, ktoré obsahuje ako 

jediný   zdroj   uhlíka    látky   s viazanou    galaktózou,    zvýšené    množstvo    povrchovej 

a intracelulárnej α-galaktozidázy (E.C. 3.2.1.22). Keďže tento enzým nie je schopný 

galaktózu odštepovať v prípade, keď je viazaná β-väzbou (napr. v laktóze), predpokladalo sa, 

že táto nadprodukcia môže súvisieť s reštrukturalizáciou kapsuly kvasinky v dôsledku jej 

hladovania [1]. Tento predpoklad vznikol na základe štúdie Moyrand et al. [2], ktorí popísali 

dôležitú úlohu galaktózového metabolizmu vo virulencii rodu Cryptococcus spojenú s 

prestavbou polysacharidových kapsúl. Po purifikácii a čiastočnej de-novo sekvenácii 

cytozolovej α-galaktozidázy sa získali tri manuálne overené sekvencie, ktoré naznačili, že 

proteín by mohol patriť do rodiny GH („glycoside hydrolase”) 36 [3]. Tento fakt je 

zaujímavý, keďže napriek tomu, že α-galaktozidázy sú členmi rodín 4, 27, 36, 57, 97 alebo 

110, všetky známe kvasinkové α-galaktozidázy boli zaradené výlučne do rodiny 27 [4, 5]. 

Cieľom tejto práce bolo stanovenie C-terminálovej štruktúry vysokomolekulárnej α- 
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galaktozidázy kvasinky Cr. flavescens využitím metód molekulárnej biológie, jej 

bioinformatická analýza a homológne modelovanie. Výsledok by mal potvrdiť zaradenie 

tohto proteínu ako vôbec prvej kvasinkovej α-galaktozidázy do rodiny GH 36, ktoré 

naznačovali sekvencie získané hmotnostnou spektrometriou. 
 
 
Materiál a metódy 

 

RNA bola izolovaná zo 48-hodinovej kultúry kvasiniek druhu Cr. flavescens (kmeň 
 

CCY 17-3-29), ktorá bola kultivovaná na laktózovom médiu [1]. Médium, ktoré obsahovalo 
 

1.28 x 108 buniek (11.8 mg) sa napipetovalo do 2 ml mikroskúmaviek a úplne odstránilo po 

opakovanej centrifugácii (3 min pri 4000 rpm). Potom sa bunky rýchlo zmrazili tekutým 

dusíkom a skladovali pri -80 ⁰C. K zmrazeným bunkám sa pridalo 1000 µl TRI reagentu 
(Ambion) s 340 µl sklenených guľôčok opracovaných HNO3. Bunky sa homogenizovali na 

 

Vortex Genie 2 (Scientific Industries) v ôsmych cykloch, pričom každý z nich trval 1 min, po 

ktorej nasledovali 2 min chladenia v ľade. RNA bola izolovaná podľa mierne upraveného 

základného protokolu predpísaného výrobcom (podľa odporúčania pre vzorky s vysokým 

obsahom polysacharidov bola v zrážacom kroku použitá zmes 250 µl izopropanolu a 250 µl 

0.8 M citranu sodného s 1.2 M NaCl v DEPC vode namiesto 500 µl izopropanolu). RNA bola 

rozpustená v 150 µl DEPC vody a jej kvalita bola overená spektrofotometricky (DS-11 

Spectrophotometer, DeNovix) a agarózovou gélovou elektroforézou. 

Rýchla amplifikácia 3´ a 5´cDNA koncov bola realizovaná pomocou čiastočne 

upravenej RACE metódy, ktorá okrem špecifického primeru využíva ďalší univerzálny 

primer („anchor-oligo(dT)-adaptor primer AOdTA” so sekvenciou 5ʾ- 

GACTCGAGTCGACATCGATTTTTTTTTTTTTTTTTV-Wobbles-3ʾ)  [6].  Ako  špecifický 

primer pre PCR amplifikáciu bol použitý konsenzus-degenerovaný hybridný primer 

(AGAL3f). Tento primer bol navrhnutý CODEHOP metódou (“COnsensus-DEgenerate 

Hybrid Oligonucleotide Primer”) na základe peptidovej sekvencie 

“YPDVLWEGCASGGGR”, ktorá bola získaná de-novo sekvenovaním purifikovanej α- 

galaktozidázy (5ʾ-TACCCTGATGTCCTCTGGGARGGN TGYGC-3ʾ) [3]. 

Prvé vlákno cDNA bolo syntetizované RevertAid H Minus First Strand cDNA 

Synthesis Kit-om (Thermo Scientific, USA) z 0.8 µg RNA a 100 pmol AOdTA primeru v 20 

µl reakčnej zmesi. PCR („polymerase chain reaction”) amplifikácie syntetizovanej cDNA boli 

realizované pomocou Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo 

Scientific, USA), pričom sa použilo 20 pmol AOdTA a 26 pmol AGAL3f primerov v 50 µl 
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zmesi s 3 µl fs-cDNA v týchto inkubačných podmienkach: počiatočná denaturácia 30 s pri 98 
 

°C nasledovaná 35 cyklami - 10 s pri 98 °C, 30 s pri 66 °C a 30 s pri 72 °C. Amplifikácie boli 
 

zakončené 10 min pri 72 °C. 
 

Fragmenty α-Gal 3´cDNA boli prečistené z PCR reakčnej zmesi preparatívnou 

agarózovou gélovou elektroforézou a uvoľnené z gélu GeneJETTM Gel Extraction Kit-om 

(Thermo Fisher Scientific). Potom boli klonované do pJET 1.2/tupého klonovacieho vektoru 

(CloneJET PCR Cloning Kit, Thermo Scientific). Po transformácii do buniek E. coli XL10 

Gold (Stratagene, USA) boli plazmidové DNA izolované z viacerých transformantov 

GeneJETTM Plasmid Miniprep Kit-om (Thermo Scientific, USA) a komerčne sekvenované. 

Sekvencia α-Gal 3´cDNA bola vyskladaná v programe BioEdit [7]. Na preklad pDNA 

sekvencie na proteínovú sekvenciu bol použitý program Translator [8]. 

Na vyhľadávanie najpodobnejších primárnych štruktúr a na ich zarovnanie boli 

použité nástroje, ktoré sú voľne dostupné v databáze Uniprot (blast, alignment) alebo ktoré 

umožňuje program Clustal Omega [9, 10]. Homológne modelovanie C-terminálového 

fragmentu bolo robené v programe Modeller9v16 [11], pričom sa použila kryštalografická 

štruktúra α-galaktozidázy rodiny GH36, AgaB, z Geobacillus stearothermophilus (4fnq.pdb) 

[12]. Kvalita modelu bola posúdená na základe hodnoty RMSD (“root-mean-square 

deviation” atómových pozícií v základnom reťazci). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

“YPDVLWEGCASGGGR” sekvencia Cr. flavescens, ktorá bola stanovená 

hmotnostnou spektrometriou prečisteného proteínu a na základe bioinformatickej analýzy 

zaradená bezprostredne za katalytické miesto enzýmu [3], bola použitá ako podklad pre návrh 

špecifického primeru AGAL3f. Jeho pomocou a pomocou univerzálneho primeru AOdTA 

bola potom stanovená nukleotidová sekvencia, ktorá po preklade poskytla štruktúru 

fragmentu proteínu od použitej sekvencie až po C-terminálovú aminokyselinu. Ďalšie dve 

sekvencie získané de-novo sekvenovaním („TTPLEFR“ a „DAIPGLVALGER“) slúžili ako 

kontrola (Obr. 1). 

Bioinformatická analýza založená na databázovom vyhladávaní proteínov s najvyššou 

homológiou a ich zarovnaní (Obr. 2), jednoznačne poukázala, že α-galaktozidáza Cr. 

flavescens je veľmi podobná na vysokomolekulárne α-galaktozidázy z húb. Všetky tieto 

proteíny boli príslušníkmi rodiny GH 36. 
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ATG GCA GCT GAG AAT ATT GTA GGA GAT CTT CTA GAA GAT 
TAC CCT GAT GTC CTC TGG GAG GGG TGT GCG TCG GGA GGA GGC AGA TTC GAC GGA GGC GTG TTG 
Y  P  D  V  L  W  E  G  C  A  S  G  G  G  R F D G G V L 
CAG TAC TTC CCC CAG ATC TGG ACG TCG GAT GAC ACG GAC GGC CTC GAG CGG CTG TAC ATC CAG 
Q  Y  F  P  Q  I  W  T  S  D  D  T  D  G  L  E  R  L  Y  I  Q 
TTT GGA ACG AGC TTG GTC TAC CCG CCC AGC GCG ATG GGC GGG CAC GTC AGC GAG GTG CCC AAC 
F  G  T  S  L  V  Y  P  P  S  A  M  G  G  H  V  S  E  V  P  N 
CAG CAG ACG GGC CGC ACG ACC CCG CTC GAG TTC AGA GCC CAC GTC GCG ATG ATG ACC GGC TCG 
Q Q T G R T  T  P  L  E  F  R A H V A M M T G S 
TTC GGC TTC GAG CTC GAC CCG GCC AAG CTG GAG CAG GAC GAG CGG GAT GCG ATC CCC GGA CTG 
F G F E L D P A K L E Q D E R D  A  I  P  G  L 
GTC GCG CTG GGG GAG AGG GTC AAC CCG ATC GTC GTC CAG GGA GAC ATG TGG CGA TTG CAA CTC 
V  A  L  G  E  R V N P I V V Q G D M W R L Q L 
CCC GAG GAA TCG AAC AAC CCC GCG GCG CTG TTC ATC TCC CCG GAC GGT AGC CAG GCG GTG CTG 
P  E  E  S  N  N  P  A  A  L  F  I  S  P  D  G  S  Q  A  V  L 
TTT TAC TTC CAA ATC CGG GGC CTG TTC AAC GCG GCG TGG CCT AGG TTG CGG CTC CGC GGG CTC 
F  Y  F  Q  I  R  G  L  F  N  A  A  W  P  R  L  R  L  R  G  L 
GAT GCG GAT AAC CAG TAC GAG GTT GAA GGG CTG GGT ACG TTT GGG GGA GCG GCG TTG ATG AAC 
D  A  D  N  Q  Y  E  V  E  G  L  G  T  F  G  G  A  A  L  M  N 
CAA GGG ATT GCG GTG GAC TTT GAC GGG GAC TAT GAC AGT CGG GTC ATG TTC ATC ACG CGA CAG 
Q  G  I  A  V  D  F  D  G  D  Y  D  S  R  V  M  F  I  T  R  Q 

TAG 
 
 

Obr. 1. Nukleotidová a z nej odvodená proteínová štruktúra C-terminálovej sekvencie dlhoreťazcovej 
α-galaktozidázy Cr. flavescens 

Sekvencie, ktoré boli stanovené de-novo sekvenovaním hmotnostnou spektrometriou, sú podčiarknuté [3]. 
 
 
 
 

A0A093YDB1_9PEZI FPNVIWEGCASGGGRFDAGALYYFPQIWTSDDTDAAERISIQFGTSLAYPPSSMGAHVS 
V5FPY1_BYSSN FPDVLWEGCASGGGRFDPGVLQYFPQIWTSDDTDGLERIYIQLGTSLVYPPSAMGAHIS 
A0A024RZH1_HYPJE FPNVRWEGCASGGGRFDPGVLQYFPHIWTSDDTDAVERIAIQFGTSLVYPPSAMGAHVS 
G9N147_HYPVG FPDVRWEGCASGGGRFDPGVLQYFPHIWTSDDTDAVERIRIQFGTSLVYPPSAMGAHVS 
A0A0F9XT47_TRIHA     FPNVRWEGCASGGGRFDPGVLQYFPHIWTSDDTDAVERISIQFGTSLVYPPSAMGAHVS 
210   YPDVLWEGCASGGGRFDGGVLQYFPQIWTSDDTDGLERLYIQFGTSLVYPPSAMGGHVS 
A0A0F8A6K7_9HYPO FPDVLWEGCASGGGRFDPGILQYFPQVWTSDDTDGLERVHIQFGTSLAYPPSAMGAHIS 
T5AP68_OPHSC         FPDVLWEGCASGGGRFDAGVLQYFPQIWTSDDTDGLERVYIQFGTSLAYPASAMGAHIS 

:*:* ************ * * ***::*******. **: **:****.** *:**.*:* 
 

A0A093YDB1_9PEZI AVPNGNTGRNISIEFRAHVAMMGGSFGFELDPADMPPTDKAKIPNIIALSEKINPIVIQ 
V5FPY1_BYSSN AVPNQQTGRTTPIEFRGHVAMMGGGFGLELNPEELDAHDKAALPGLINLAEKVNPIVLN 
A0A024RZH1_HYPJE AVPNGQTQRTTSIAFRAHVAMMGGSFGFELNPAEMPEDDKAQIPGIIALAEKVNPIVVK 
G9N147_HYPVG AVPNGQTQRTTSITFRAHVAMMGGSFGFELNPAKMPDDDKAQIPDIIALAEKVNPIVVK 
A0A0F9XT47_TRIHA     AVPNGQTSRTTSITFRAHVAMMGGSFGFELNPAKMPDDDKAQIPDIIALAEKVNPIVVK 
210   EVPNQQTGRTTPLEFRAHVAMMTGSFGFELDPAKLEQDERDAIPGLVALGERVNPIVVQ 
A0A0F8A6K7_9HYPO AVPNQQTGRTTPFEFRAHVAMMGGSFGFELNPEEMPADERAKIPDLIALAEKVNPIVVQ 
T5AP68_OPHSC         AVPNQQTGRTTPIEFRAHVAMMGGSFGLELNPEEMPAEDKDKMPGLIALAERVNPIVVK 

*** :* *. : **.***** *.**:**:* .: :: :* :: *.*::****:: 
 

A0A093YDB1_9PEZI GDLWRLNLPEDSNWPAALFISEDESQAVLFYFQPGRVHPEG--------LGT------- 
V5FPY1_BYSSN GDMWRLSLPEDSNWPAVLFISEDGSQAVLFYFQVRANINRATPWVRLQGLDAQAMYNVD 
A0A024RZH1_HYPJE GDMWRLSLPEESNWPAALFISQDGSQAVLFYFQIRANINNAWPVLRLQGLDASAKYKID 
G9N147_HYPVG GDMWRLSLPEESNWPAALFISEDGSQAVLFYFQIKANINNAWPVLRLQGLDAAAKYKID 
A0A0F9XT47_TRIHA     GDMWRLSLPEESNWAALFISEDGSQAVLFYFQIKANINNAWPVLRLQGLDAGAKYKIDP 
210   GDMWRLQLPEESNNPAALFISPDGSQAVLFYFQIRGLFNAAWPRLRLRGLDADNQYEVE 
A0A0F8A6K7_9HYPO GDMWRLSLPEQSNWPAALFVSPDGQQAVLFYFQLRANVDNSWPVLRLQGLDAKAQYRVD 
T5AP68_OPHSC         GDMWRLSLPEESNWPAALFVSDDGQQAVLFYFQLRANINHSWPVLRLQGLDAKAKYRVD 

**:***.***:*****.**:* * .******** . * : 
 

A0A093YDB1_9PEZI ----------------------------------- 
V5FPY1_BYSSN GVGTYSGATLMNMGLQFPLD-GDYGSKVVFLEKQ- 
A0A024RZH1_HYPJE GNQTFSGATLMNIGLQYQFN-GDYDSKVVFLEKQT 
G9N147_HYPVG GNQTFSGATLMNIGLQYQFN-GDYDSKVVFLEKQR 
A0A0F9XT47_TRIHA     GNQTFSGATLMNIGLQYQFN-GDFDSKVVFLEKQ- 
210   GLGTFGGAALMNQGIAVDFD-GDYDSRVMFITRQ- 
A0A0F8A6K7_9HYPO GKRTVSGATLMNKGISYRFE-GDLDSRIVFLDKV- 
T5AP68_OPHSC         GNQTVSGATLMNKGVSYRFPSGDFGSRVVVLEKL- 

 
 

Obr. 2. Zarovnanie C-terminálovej sekvencie α-galaktozidázy Cr. flavescens (210) s fragmentami 
proteínov s najvyššou homológiou [10]. 

A0A0F8A6K7_9HYPO (Hirsutella minnesotensis - 72.2%), A0A093YDB1_9PEZI (Pseudogymnoascus sp. - 
71.5%), A0A024RZH1_HYPJE (Trichoderma reesei - 71.0%), G9N147_HYPVG (Trichoderma virens - 71.0 

%), T5AP68_OPHSC (Ophiocordyceps sinensis - 70.5%), V5FPY1_BYSSN (Bys sochlamys spectabilis - 
70.0%), A0A0F9XT47_TRIHA (Trichoderma harzianum - 70.0%). 
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C-terminálová sekvencia proteínu bola dosť dlhá na to, aby sa dalo zrealizovať jej 

homológne modelovanie, ktoré by tiež mohlo prispieť k potvdeniu príslušnosti proteínu do 

určitej GH rodiny. Ako templát bola zvolená kryštalografická štruktúra dlhoreťazcovej α- 

galaktozidázy z GH rodiny 36, AgaB, pochádzajúca z baktérie Geobacillus 

stearothermophilus (4fnq.pdb). Aminokyselinová identita templátu a potenciálneho modelu 

bola 47,85 %. Hodnota RMSD medzi homológnym modelom a templátom rovná 0,832 

potvrdila vhodnosť výberu templátu, ako aj príslušnosť α-galaktozidázy Cr. flavescens do 

rodiny GH 36. Okrem porovnania homológneho modelu s príslušným fragmentom templátu 

je na Obr. 3 zobrazená aj pozícia C-terminálovej sekvencie v rámci celej molekuly. 
 
 

a b 
 

 
 
 
 

Obr. 3. Homológny model C-terminálovej sekvencie α-galaktozidázy Cr. flavescens. Detailné porovnanie 
210 aminokyselinového homológneho modelu s príslušným fragmentom štruktúry templátu, α- 

galaktozidázy rodiny GH 36 (4fnq.pdb) z Geobacillus stearothermophilus – a, pozícia fragmentu v celkovej 
štruktúre vysokomolekulárneho templátu – b. 

Tmavomodrým je označený templát a svetlomodrým homológny model. 
 
Záver   

Získaný  C-terminálový  fragment  cytozolovej  α-galaktozidázy  Cr.  flavescens  bol 
 

zložený  z  210  aminokyselín.  Takáto  dĺžka  reťazca  už  umožňuje  pomerne  spoľahlivú 
 

bioinformatickú analýzu proteínu a homológne modelovanie fragmentu. 
 

Na základe vyhľadávania proteínov s podobnou sekvenciou C-terminálu v UniProt 

databáze a ich zarovnania sa dá konštatovať, že najvyššiu homológiu má α-galaktozidáza Cr. 

flavescens s fungálnymi α-galaktozidázami a to najmä z Hirsutella minnesotensis (72.2% - 
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A0A0F8A6K7_9HYPO),  Trichoderma  reesei (71.0% - A0A024RZH1_HYPJE), T virens 
 

(71.0 % - G9N147_HYPVG), Ophiocordyceps sinensis (70.5% - T5AP68_OPHSC), 

Byssochlamys spectabilis (70.0% - V5FPY1_BYSSN) a T. harzianum (70.0% - 

A0A0F9XT47_TRIHA). Podobnosť s enzýmom z kvasiniek sa nenašla, a to ani pri 

podrobnom skúmaní genómu Cr. neoformans [13]. 

Homológny model C-terminálového fragmentu mal vysokú zhodu s templátom, α- 

galaktozidázou rodiny GH 36 z Geobacillus stearothermophilus (4fnq.pdb) vyjadrenú 

hodnotou RMSD 0.832. Kontrolné umiestnenie sekvencie modelu v rámci 

vysokomolekulového reťazca templátu zodpovedalo C-terminálovej sekvencii. 

Tieto   výsledky  potvrdzujú   identifikáciu   prvej   α-galaktozidázy  rodiny  GH   36 

z kvasiniek. 
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Abstract 

 
Properties of σ-hole on Iodine. 
In this study we assess impact of relativistic effects and use of various atomic basis sets on properties of 

the σ-hole on Iodine. For the investigation of distance and magnitude of σ-hole we chose iodobenzene and 
trifluoroiodomethane molecules. The distance and magnitude of σ-hole was obtained from electrostatic potential 
calculated at the MP2 level. 

 
 
Keywords: σ-hole; esp; halogen bonding; relativistic effects; Iodine 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Halogénová väzba nekovalentná interakcia X...Y medzi atómom halogénu X (chlór, 

bróm alebo jód) a donorom elektrónov Y, akým je napr. kyslík, dusík, síra alebo π-systém. 

Existencia halogénovej väzby je prekvapujúca a na prvý pohľad neintuitívna. Príčinu jej 

existencie vysvetlili štúdie elektrostatických potenciálov nekovelentných komplexov [1,2,3], 

ktoré ukázali, že atóm halogénu má vďaka svojej polarizovateľnosti tendenciu vytvárať 

elektropozitívnu oblasť (a okolo nej elektronegatívny pás) na svojom (vzdialenom) vrchole 

pozdĺž spojnice s najbližším kovalentne viazaným atómov. Clark a Politzer označujú túto 

elektropozitívnu oblasť na povrchu halogénu ako "σ-diera". Miera veľkosti a plochy 

parciálneho kladného náboja rastie s polarizovateľnosťou príslušného halogénu (Cl < Br < I), 

v kombinácii s indukčným efektom susediacich (skupín) atómov tvoriacich molekulu. 

Halogénová väzba našla uplatnenie v mnohých oblastiach, akými sú napr. dizajn liečiv 

a nových materiálov a je aktuálnej objektom početných experimentálnych a teoretických 

štúdií. Za aplikačný úspech do veľkej miery vďačí svojej smerovej špecifickosti ako aj 

ambivalentnosti polarizovaného halogénu schopného vystupovať ako donor alebo akceptor 

elektrónovej hustoty [4,5]. 

Medzi vlastnosti σ-diery, ktoré sú dôležité pre „tuning“ nekovalentných interakcií, 

patria tzv. magnitúda a veľkosť. Magnitúda σ-diery znamená hodnotu najpozitívnejšieho 

(alebo  najmenej  negatívneho)  elektrostatického  potenciálu  (ESP)  ležiaceho  na  „hranici 
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halogénu“ na povrchu elektrónovej hustoty s (ľubovoľnou) hraničnou hodnotou, napr. 0.001 

e/bohr3. V súvislosti s magnitúdou je užitočné určiť aj vzdialenosť medzi halogénom a bodom 

s maximálnym potenciálom. Veľkosť σ-diery predstavuje priestorový rozsah oblasti 

pozitívneho náboja. Existujú však aj molekuly s komplikovaným tvarom pozitívneho ESP, pre 

ktoré je táto charakteristika nepoužiteľná. Ukázalo sa, že tieto dve charakteristiky poskytujú 

zjednodušený, ale relevantný pohľad na anizotropiu ESP a tým pádom halogénovú väzbu. 

Magnitúda koreluje so silou väzby, zatiaľ čo veľkosť súvisí so smerovosťou halogénovej 

väzby. Magnitúdy σ-dier jódovaných molekúl sú v priemere viac ako dvakrát pozitívnejšie 

ako pri chlórovaných analógoch. Veľkosť σ-dier taktiež narastá s atómovým číslom halogénu 

a pri symetrických molekulách koreluje s magnitúdou [6,7]. 
 
 
Materiál a metódy 

Pre výpočet elektrostatického potenciálu a následne magnitúdy a veľkosti σ-diery 

halogénu sme zvolili dve molekuly obsahujúce jód: jodobenzén a trifluorojodometán, ktorých 

štruktúra je znázornená na Obr. 1. Ich optimalizované geometrie na úrovni MP2 v báze cc- 

pVTZ, sme prevzali z literatúry [8]. Tieto molekuly sme študovali ako súčasť komplexov 

viažucich sa halogénovou väzbou prostredníctvom atómu jódu. Ide o komplexy 

jodobenzén...formaldehyd a trifluorojodometán...metántiol, v ktorých je halogénová väzba 

tvorená donorovými atómami O a S. 
 
 
 

A             B  
 
 

Obr. 1. Štruktúra študovaných molekúl – A) trifluorojodometán, B) jodobenzén 
 
 

Mapa elektrostatického potenciálu bola počítaná z elektrónových hustôt na úrovni 

MP2. Aby sme mohli sledovať vplyv bázy a relativistických efektov na sledované veličiny, 

použili sme viac sérii báz atómových orbitálov: nerelativistické XZP, relativistické XZP-DKH 

a bázy obsahujúce pseudopotenciál, cc-pVXZ-PP a aug-cc-pVXZ-PP (X=D,T). Na výpočty 

boli realizované programovým balíkom Gaussian 09 [9]. 
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Výsledky a diskusia 
 

Výsledky výpočtov vzdialenosti magnitúdy σ-diery od centra atómu halogénu (Obr. 2 a 
 

3) zobrazujú jej závislosť od použitej bázy atómových orbitálov a spôsobu zahrnutia 

relativistických efektov. Vplyv relativistických efektov nie je veľký (viď. „tzp“ vs. „tzp-dkh“, 

kde „-dkh“ označuje zahrnutie skalárnych relativistických efektov hamiltoniánom typu 

Douglas-Kroll-Hess), výraznejší posun je badateľný pri použití pseudopotenciálov, t.j. „-pp“. 

Tento efekt je v súlade so známym vplyvom relativistických efektov na polarizovateľnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 
 
 

Obr. 2. Vzdialenosti medzi halogénom a povrchom molekuly – hodnoty vzdialeností [Å] pre použité bázy pre 
molekuly a) jodobenzén a b) trifluorojodometán 

 
 
 

ťažkých atómov, kde dochádza ku kontrakcii vnútorných orbitálov a naopak, k zvýšeniu 

polarizovateľnosti valenčných orbitálov. V prípade samotnej magnitúdy je trend opačný, 

rigorózne zahrnutie relativistických efektov spôsobuje pokles hodnôt. Tento trend čiastočne 

odráža aj použitie pseudopontenciálov, priame porovnanie však nie je možné, nakoľko ide 

o bázy konštruované odlišným spôsobom. 
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 
 

Obr. 3. Magnitúdy σ-dier – hodnoty magnitúd [a.u.] pre použité bázy v molekulách a) jodobenzén a b) 
trifluorojodometán 

 
 

Na Obr. 4 je zobrazený elektrostatický potenciál jódu v molekule jodobenzénu, 

vypočítaný v nerelativistickej báze TZP a relativistickej TZP-DKH. Elektrostatický potenciál 

je projektovaný do roviny danej tromi bodmi (jódom a dvomi najbližšími atómami uhlíka), 

čiže do roviny aromatického kruhu benzénu. Biely bod so súradnicami [0, 0] je halogén, 

zvyšok molekuly je pod osou x. Biela linka značí el. hustotu 0.001 e/bohr3. 

Porovnaním nerelativistického a relativistického EPS môžeme pozorovať zmenšenie rozsahu 
 
 

 
Obr. 4. Elektrostatický potenciál na jóde – na molekule jodobenzénu v bázach TZP a TZP-DKH 
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prenikania pozitívneho náboja σ-diery vplyvom relativistických efektov a naopak, zväčšenie 

vplyvu negatívneho pásu, prostredníctvom ktorého môže molekula interagovať s 

elektropozitívnymi atómami / molekulovými fragmentmi. 

Elektrostatická interakcia σ-dier preferuje lineárne usporiadanie halogénových väzieb 

a predbežné výsledky naznačujú, že rigorózne zahrnutie skalárnych relativistický efektov tento 

trend ešte zvýrazňuje. Použitie relativistických pseudopotenciálov nereprodukuje striktne 

trend relativistických efektov zahrnutím DKH Hamiltoniánu. Rigoróznejšie porovnanie by 

vyžadovalo použitie rovnakého typu báz, napr. (aug-)cc-pVXZ, ktoré však pre atóm jódu 

optimalizované na použitie s DKH Hamiltoniánom nie sú k dispozícii. 
 

Záver   
V práci  sme  prezentovali  výpočty  vybraných  vlastností  σ-diery,  ako  magnitúda 

 

a veľkosť, ktoré boli získané korelovaného elektrostatického potenciálu pre molekuly 

jodobenzénu a trifluorojodometánu. Porovnanie nerelativistických a relativistických výpočtov 

(ako aj výpočtov s použitím relativistických pseudopotenciálov) naznačuje, že skalárne 

relativistické efekty môžu mať vplyv na elektrostatickú (potenciálne aj inú, napr. disperznú) 

zložku interakčnej energie halogénovej väzby. Výsledky ďalej naznačujú, dopad 

relativistických efektov na geometriu halogénovej väzby sa môže prejaviť skôr na jej 

optimálnej vzdialenosti ako na zmene (preferenčne lineárneho) uhla R-X...Y. 
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Abstract 

 

Quantum chemical study has been performed on the reaction energies of the reactions of methyl iodide 
CH3 I and di-iodmethane CH2 I2 with hydroxide radical. Both series of reactions were treated using the following 
methods: MP2, MP3, CCSD, CCSD(T) and also with the so-called MP2.5 approximation which is expected to 
be a good approximation to CCSD(T) within either chemical (±4kJ/mol) or sub-chemical accuracy (±10kJ/mol). 
We have used the correlation consistent cc-pvtz basis set in all calculations. In these atmospheric reactions, we 
considered various types of products. These reactions represent either isogyric processes or processes leading to 
atomic species. When comparing the MP2.5 and CCSD(T) data for reaction energies, our results indicate that 
there are some differences in reaction energies when the reaction contains different number of radicals and/or 
atoms on both sides. In addition, all the reactions including IO species do not fit into the “MP2.5 computational 
philosophy”. 

 
 
 
Keywords: atmospheric chemistry; reaction energy; perturbation theory; coupled cluster; iodine 

 
 

Introduction 
 

Iodine is a very important element in the atmosphere and his importance is known for 

more than two decades [1]. Among the frequently discussed effects of atmospheric iodine are: 

(i) the ozone depletion in the lower stratosphere and due to the presence of IO, (ii) the role of 

iodine compounds in new particle formation in marine environments, (iii) chemistry of 

halogens in troposphere through the interaction of iodine compounds with bromides and 

chlorides. 

There are several other organic compounds besides iodomethane (CH3 I), e.g., CH2 I2, 

CH2ClI, C2H5 I, C3H7I. These species have been detected in marine boundary layer in the 

coastal water or in open ocean [2]. Iodomethane and di-iodomethane are mostly produced by 

microalgae and phytoplankton in marine boundary layer and belong to the most abundant and 

reactive alkyl iodides in the troposphere [3]. These compounds can undergo several 

decomposition pathways. For instance, CH3 I is easily photolyzed giving iodine atoms. As 

known, iodine can enter ozone cycle or can react with NO, HO2, ClO, BrO, or IO. Also, CH3 I 

can abstract either H or I under attack of active oxidizing agent - OH radical. 
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High-level ab initio molecular orbital studies offer a viable alternative to provide 

reliable thermodynamic and kinetic data for the gas-phase chemical reactions. Modelling H- 

or I-abstraction from alkyl iodides is rather demanding task. It is desirable to reach the 

chemical accuracy of the underlying thermodynamic data (better than ±4 kJ/mol) that can be 

used in subsequent thermochemical modelling. This implies to choose the computational 

chemistry tools that include all necessary and accurate corrections to molecular energies 

(basis set saturation, valence and core-valence electron correlation, relativistic effects, spin- 

adaptation, vibration contributions, and tunnelling corrections). However, when aiming at 

higher halo-alkanes (starting from C4 chain), the computational demands associated with the 

coupled cluster calculations are dramatically increasing. While the perturbation calculations 

scale with N4÷N5  (N being a relative measure of the system size, roughly depends on the 
 

number of electrons and number of basis functions), the coupled cluster calculation scales as 

much as N6÷N7 depending on the how it is implemented. 

In this contribution, we report the reaction energies for the following set of equilibria: 
 

CH3I + OH = CH3 + HOI                    [I] 
 

CH3I + OH = CH2 I + H2O                  [II] 
 

CH3I + OH = CH2OH + HI               [III] 
 

CH3I + OH = CH3OH + I                  [IV] 
 

CH3I + OH = CH4 + IO                      [V] 
 

CH3I + OH = CH4 + I + O         [VI] 

CH3I + OH = CH3 + HI + O    [VII] 

CH2I2 + OH = CH2 I + HOI             [VIII] 

CH2I2 + OH = CHI2 + H2O               [IX] 

 

CH2I2 + OH = CH2OH + I2                          [X] 
 

CH2I2 + OH = CH3 I2 + O                   [XI] 
 

CH2I2 + OH = CH3O + I2                          [XII] 
 

CH2I2 + OH = CH3 I + IO                 [XIII] 
 

CH2I2 + OH = CH3 + I+ IO              [XIV] 
 

CH2I2 + OH = CH3+ I2+ O       [XV] 

CH2I2 + OH = CH3 I + I + O    [XVI] 

CH2I2 + OH = CH2 I + HI + O         [XVII] 

CH2I2 + OH = CH2O + HI + I 
[XVIII] 

 

Our goal is to test the performance of MP2.5 method for specific set of atmospheric 

processes with the aim to apply it to study the reactivity of higher halogenated hydrocarbons. 

Specific class of this processes represent isogyric reactions in which the number of electron 

pairs is conserved in participating species. 
 
 

Materials and Methods 
 

Theoretical calculations were performed using the Gaussian09 [4] software package. 

To have all the species represented at consistent computational level, we have re-optimized 

the geometries of reactants and products using the MP2 and MP3 methods, respectively. This 
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approach is the post-Hartree–Fock ab initio method of computational chemistry. It improves 

the Hartree–Fock energy by adding electron correlation effects by means of Rayleigh– 

Schrödinger perturbation theory to second order. According to Löwdin, correlation energy is 

defined as the difference between full non-relativistic energy and Hartree-Fock limit [5]. 

It is known that the geometries referring to stationary points on the MP2 potential 

energy surface are fairly good and can be utilized in single-point energy calculations with 

high-level methods, such as coupled clusters CCSD, CCSD(T) methods [5] that work quite 

well for the systems represented by single Slater determinant. The CCSD method includes the 

effects of all singly, doubly a part of quadruply excited configurations with respect to the 

reference Slater determinant. Thus, for the higher-level (CCSD and CCSD(T)) energies we 

adopted the MP2 geometries. The CCSD(T) approach is nowadays considered in theoretical 

chemistry as a “golden standard”, providing a relatively good balance between cost and 

accuracy of the computation on small to medium-sized systems. The difference between 

CCSD(T) and CCSD represents the effect of triexcitations. 

MP2.5 method is based on the observation of the behaviour of the second- and the 

third order total energies (denoted MP2 and MP3 in the following text). They usually oscillate 

going from MP2 (too negative contribution of correlation energy) to MP3 (too positive 

energy). Pitoňák et al. suggested to exploit this property of MP2 and MP3 methods [6] and to 

evaluate total electronic energy as 

E(MP2.5) = E(MP2) +  0.5 E(3) [1] 
 
where E(3) is the correlation contribution to MP3 total energy of the molecule/atom. We will 

utilize eq. (1) in the calculation of reaction energies for equilibria [I] – [XVII] and compare 

them with CCSD and CCSD(T) benchmark data. 
 
 

Results and discussion 
 

Tables 1 and 2 contain the values of the energies of the atmospheric reactions which have 

been calculated in MP2, MP3, MP2.5, CCSD and CCSD(T) approximations with the cc-pvtz 

basis set. For the comparison of reaction energies of our reactions we can define two sets of 

quantities: i) the difference between MP2.5 and CCSD(T); ii) the difference between CCSD 

and CCSD(T) methods. The former can be used to assess the performance of the MP2.5 

approximation, the latter for the indication of the importance of triple-excitation 

contributions. 
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Tab. 1 Reaction energies for the reactions of methyl iodide with hydroxide radical in MP2, MP3, 
CCSD, CCSD(T) methods with cc-pvtz basis set. 

 
Reaction ∆E (kJ/mol) 

 MP2 MP3 MP2.5 CCSD(T) CCSD 

[I] -40.2 -62.9 -51.6 -50.0 -55.3 

[II] 70.3 50.4 60.4 59.5 55.5 

[III] 40.6 24.6 32.6 32.9 30.0 

[IV] 415.4 394.3 404.9 397.2 394.0 

[V] -57.0 -57.2 -57.1 -22.5 -30.3 

[VI] 61.4 72.1 66.8 65.2 71.6 

[VII] -349.2 -330.1 -339.7 -335.6 -326.6 
 
 

Tab. 2   Reaction energies for the reactions of methyl di-iodide with hydroxide radical in MP2, MP3, 
CCSD, CCSD(T) methods with cc-pvtz basis set. 

 
Reaction ∆E(kJ/mol) 

 MP2 MP3 MP2.5 CCSD(T) CCSD 

[VIII] 86.0 67.2 76.6 78.7 74.0 

[IX] -27.8 -38.6 -33.2 -26.5 -30.7 

[X] 88.7 85.7 87.2 86.6 87.0 

[XI] -190.8 -169.1 -180.0 -177.6 -170.2 

[XII] -54.8 -43.8 -49.3 -14.7 -19.8 

[XIII] -50.9 -23.4 -37.1 -1.8 2.4 

[XIV] -301.1 -269.0 -285.1 -282.0 -269.6 

[XV] 63.6 85.4 74.5 73.0 82.1 

[XVI] -336.8 -305.8 -321.3 -312.2 -301.9 

[XVII] 368.8 358.1 363.5 364.2 362.9 

[XVIII] 35.0 55.9 45.4 53.0 57.1 

 
As we can see in [I] – [III] and partly in [VIII] – [X], (isogyric processes), the performance of 

MP2.5 is very good. For the detailed analysis, see Table 3 for methyl iodide set and Table 4 

for di-iodomethane set. As we can see from Tables 3 and 4, when the atmospheric reaction 

contains IO radical, the difference between MP2 and CCSD(T) methods is rather large. Fig.1 

clarifies this situation, indicating that for the remaining equilibria the MP2.5 approximation 

works quite well, with the errors ranging from chemical to sub-chemical accuracy. The 

detailed analysis of the excitation amplitudes for IO molecule revealed that in the CCSD 
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calculation we have one larger bi-excitation amplitude (~0.2 in absolute value). This is the 

indication of multi-reference character of IO and leads to unacceptable errors visible in Fig. 1. 
 
 

Tab. 3 The differences in reaction energy between (MP2.5 - CCSD(T) ), and (CCSD – CCSD(T)) for 
methyl iodide atmospheric reactions. 

 
 

reaction 
 

∆E (MP2.5-CCSD(T)) (kJ/mol) 
 

∆E (CCSD-CCSD(T)) (kJ/mol) 
[I] 1.6 -5.4 
[II] -0.9 -4 
[III] 0.4 -2.9 
[IV] -7.6 -3.2 
[V] 34.6 -7.8 
[VI] -1.6 6.5 
[VII] 4.1 9 

 
 

Tab. 4. The difference of the energy between (MP2.5 - CCSD(T) ), ( CCSD – CCSD(T) ) for 
di-iodomethane atmospheric reactions 

 
 

reactions 
 

∆E (MP2.5-CC) (kJ/mol) 
 

∆E (CC-CC(T)) (kJ/mol) 
[VIII] 2.1 -4.7 
[IX] 6.6 -4.1 
[X] -0.6 0.4 
[XI] 2.3 7.4 
[XII] 34.6 -5.1 
[XIII] 35.3 4.2 
[XIV] 3.1 12.3 
[XV] -1.5 9.1 
[XVI] 9.1 10.2 
[XVII] 0.8 -1.3 
[XVIII] 7.5 4.1 

 
 

 
 

Fig.1 Pictorial analysis of the performance of MP2.5 approximation. 
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Conclusion 
 

In this communication we have tested the performance of MP2.5 method for set of 

processes in atmosphere. The idea behind the MP2.5 is that the CCSD(T) method is quite 

expensive and computations even for medium-sized molecules can take long time. 

The reactions selected for this test split into two groups, in the first the MP2.5 

approximation works quite well, while in the second (containing IO molecule) the method 

fails. This can be attributed to multi-reference character of IO, indicated by one large 

excitation amplitude present in the CCSD calculation. The current set of reactions is too small 

for definite conclusions, we plan to extend it for other halogens (Br and Cl), which also play 

an important role in atmospheric chemistry and possibly in combination of C3 molecules to 

get statistically more reasonable set. 
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Abstract 

 
Analysis of fingerprints by GC-MS/MS 
This work is focused on the monitoring of changes of selected analytes in fingerprints over time by gas 

chromatography with tandem mass spectrometry (GC-MS / MS). The method for monitoring of the chemical 
changes is based on the measurement of the ratio of highly reactive squalene and stable pentadecanoic acid 
present in triglycerides. The newly developed method allows differentiate the age of individual´s fingerprints on a 
glass surface. 

 
 
Keywords: Fingerprints; Solar insolation; Compound ratio; Sebum 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Odtlačky prstov majú kľúčovú úlohu pri vyšetrovaní trestných činov a sú najčastejšie 

používanou formou dôkazu na celom svete [1]. Odtlačky predstavujú komplexnú zmes 

rôznych látok pochádzajúcich z epidermy, potu [2], mazových žliaz [2], externých 

kontaminantov a rôznych  látok,  ktorým  je  darca  odtlačku  počas  dňa  vystavený  [2–6]. 

Z dôvodu veľkého počtu faktorov vplývajúcich na zloženie odtlačku ako rozdielny vek 

jedincov, pohlavie, zdravotný stav, metabolizmus, strava, svetelný environment, frekvencia 

umývania rúk a ďalšie faktory, je však takmer nemožné zaviesť univerzálnu analytickú 

metódu, ktorá by bola použiteľná pre všetky odtlačky aj s ohľadom na vlastnosti jedinca 

a materiálu z ktorého sa odtlačok získava [2]. 

Štúdie založené na GC/MS analýze ukázali možnosť vytvárania reprodukovateľných 

modelov starnutia pomocou degradácie tukov a výpočtom pomerov medzi lipidmi [7,8]. 

Archer a spol. [9] poukázali na reprodukovateľnosť výsledkov vychádzajúcich zo starnutia 

volných mastných kyselín a skvalénu v odtlačkoch prstov za kontrolovaných podmienok, ale 

upozornili na variabilitu vyskytujúcu sa pri meniacich sa podmienkach prostredia (napr. 

skladovanie na svetle /v tme). 

V žiadnej z vyššie uvedených štúdii autori nevenovali pozornosť svetelným, 
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environmentálnym faktorom vplývajucim na chemické zloženie odtlačku. Práve environment 

by mal byť faktorom, ktorý by napomáhal zistiť vek odtlačku, keďže odlišnosti rýchlosti 

degradácie komponentov v tme a na priamom svetle sú veľmi významné. Cieľom práce bolo 

vypracovať novú metódu na sledovanie zmien v odtlačku prsta v priebehu času. Na popísanie 

chemických zmien v odtlačku sme zvolili využitie pomeru skvalénu k nasýteným mastným 

kyselinám pochádzajúcich z triglyceridov v závislosti od času a od množstva dopadajúcej 

svetelnej energie. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Odber vzoriek odtlačkov prstov 
 

Podmienkou pri odbere vzoriek odtlačkov prstov bolo, aby si darca odtlačku minimálne pol 

hodinu pred odberom neumýval ruky. Prst sa odtlačil o podložné sklíčko (Superior- 

Marienfeld, Lauda- Königshofen, Germany) počas 10 sekúnd. Vzorky odtlačkov sme vystavili 

dennému svetlu, ktorého intenzitu (lux) sme zaznamenávali každú hodinu. Každý deň sa 

analyzovali vzorky odtlačkov prstov za účelom monitorovania rýchlosti fotodegradácie 

komponentov. 

Extrakcia a derivatizácia odtlačkov 

Vzorky odtlačkov sa zo sklíčka získavali viacnásobnou extrakciou malými objemami 

dichlórmetánu (Merck, Darmstadt, Germany) do celkového objemu 1 ml, rozpúšťadlo sme 

následne odparili pod prúdom dusíka. K suchým vzorkách sa pridalo 500 µl hexánu (Merck, 

Darmstadt, Germany). Vzorky sme bázicky transesterifikovali metoxidom sodným (Merck, 

Hohenbrunn, Germany) v suchom metanole (0.5M). V ďalšom kroku sme k extraktom pridali 

30 µl kyseliny šťaveľovej (0.5 g v 15 ml dietyléteru) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany). 

Vzorky sa premiešali a scentrifúgovali pri 2000 r. min-1 počas 3 minút, aby sa usadil 

vyzrážaný metoxid sodný. Vzorky sme zahustili pod prúdom dusíka na objem 50 µl a 

preniesli do vialky s insertom. 
 
 
 

Inštrumentácia 
 

Spektrofotometria 
 

Absorpčné spektrá skvalénu a metylesteru kyseliny pentadekánovej sme merali pomocou UV- 

Visible Spectrofotometra (Thermo Fisher scientific, USA). Na monitorovanie intenzity 

osvetlenia sme použili luxmeter (PU 150, Praha, Czechoslovakia). 

GC-MS/MS 
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GC–MS/MS analýzy sme uskutočnili na Trace GC Ultra gas chromatograph s TriPlus 

autosamplerom a TSQ Quantum XLS mass spektrometrom (Thermo Fisher, Austin, TX, 

USA). Chromatografická separácia prebehla na DB-5 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm kapilárnej 

kolóne (Agilent Technologies, CA, USA), s konštantným prietokom 1.5 cm3. min−1 hélia ako 

nosného plynu. Teplota injektora bola 280 °C. Dávkovaný objem vzorky 

transesterifikovaného odtlačku bol 1µl v splitless móde (1 min). Začiatočná teplota kolóny 

bola nastavená na 60 °C (1 min), s programovaným zvyšovaním teploty 15 °C min−1 na 310 

°C (držané 3 minúty). Teplota iónového zdroja bola 230 °C; EI 70 eV a emisný prúd 50 μA. 

Ako kolízny plyn sme použili argón s tlakom 0.13 Pa v kolíznej cele. MS/MS detekcia sa 

uskutočnila pomocou SRM prechodov experimentálne optimalizovaných pre vybrané analyty. 

Optimalizované SRM prechody boli m/z 256 → 101 pre metylester kyseliny pentadekánovej s 

kolíznou energiou (CE) 20 V, 136 → 93 pre skvalén s CE 20 V, 270 → 101 pre metylester 

kyseliny hexadekánovej s CE 20 V, 298 → 101 pre metylester kyseliny oktadekánovej s CE 

20 V, so scan časom 50 ms pre všetky. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Komplexnosť problému stanovenia veku odtlačkov prstov spočíva v rôznorodosti jeho 

chemického zloženia a pôsobenia environmentálnych faktorov (svetlo, teplo, vlhkosť). Keďže 

každý z týchto  faktorov  musí  byť  osobitne  preskúmaný pre  lepšie  pochopenie  rozdielov 

v chemickom zložení odtlačkov prstov v priebehu času, v našej práci sme sa zamerali hlavne 

na degradáciu komponentov v odtlačkoch pôsobením denného svetla. Na sledovanie zmien 

v zložení odtlačkov prstov sme vybrali ako nestabilnú látku skvalén a ako látku, ktorá sa 

minimálne mení pôsobením svetla mastnú kyselinu C15:0 viazanú v triglyceridoch. Kyselina 

pentadekánová (C15:0) sa v odtlačkoch prstov vyskytuje v porovnaní s ostatnými mastnými 

kyselinami v pomerne vysokom zastúpení, pričom v triglyceridoch používaných ako krémy sa 

vyskytuje len v minoritných množstvách, čo znižuje možnosť kontaminácie. Z hľadiska 

environmentu sme ako hlavný parameter sledovali množstvo a vlnovú dĺžku dopadajúceho 

svetla. Spektrum  dopadajúceho  svetla  na  odtlačky  prstov  a absorpčné  spektrá  skvalénu 

a metylesteru kyseliny pentadekánovej sú uvedené na obrázku 1. 
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Obr. 1 Absorpčné spektrá C15:0, skvalénu (Sigma-Aldrich, Saint Louis, USA) v chloroforme (J. T. Baker, 

Deventer, Netherland) (c = 2×10-2 mol dm-3) a jeho spektrálny prekryv so spektrom slnečného žiarenia 
(relatívne slnečné žiarenie bolo merané pomocou Ocean Optics spectrophotometra za použitia LS-1 lampy (T = 

2800 K) ako kalibračného štandardu) 
 

Z obrázku 1 je zrejmé, že mastná kyselina C15:0 neabsorbuje v oblasti svetla ktoré 

dopadá na vzorku. Skvalén absorbuje časť dopadajúceho žiarenia v rozsahu od 270 and 350 

nm. Na základe týchto prekryvov vlnových dĺžok možno predpokladať, že kyselina 

pentadekánová  bude  inaktívna  na  vplyv použitého  denného  žiarenia.  Je  to  v zhode 

s niektorými štúdiami, ktoré konštatujú rýchly rozklad polynenasýteného uhľovodíka skvalénu 

prostredníctvom UV-A, UV-B žiarenia v prítomnosti vzdušného kyslíka [10, 11]. 

Pre analýzu mastných kyselín v triglyceridoch z odtlačkov prsta sme vyvinuli novú 

metódu založenú  na  transesterifikácii, ktorá vznikla modifikovaním metódy publikovanej 

v práci Kubinec  et  al.  2011  [12],  kde  použili  bázickú  transesterifikáciu  triglyceridov 

a premenili ich na metylestery mastných kyselín. Táto metóda neovplyvňuje stanovenie 

skvalénu a preto ju je možné použiť na simultánne stanovenie skvalénu a mastných kyselín. 

Na sledovanie starnutia odtlačku prsta sme použili pomer plôch píkov skvalénu a metylesteru 

kyseliny pentadekánovej. Zmeny tohto pomeru (SQ/ C15:0) v závislosti od množstva 

dopadajúcej slnečnej energie na odtlačok prsta je uvedený na obrázku 2. 

1130 



 
 

Obr. 2. Závislosť pomeru skvalénu k metylesteru kyseliny pentadekánovej od množstva 
dopadajúcej energie. (0-,1-,2-,3-,4-,5-,7-,9- počet dni ožarovania, 0. prislúcha čerstvému odtlačku bez 

ožarovania) 
 

Každá osoba zanechá na skle rôzne množstvo zvyšku odtlačku prsta. Keďže každý 

jedinec má iné množstvo kožného mazu v odtlačkoch, teda iné počiatočné množstvá nami 

sledovaných analytov (skvalén, C15 z triglyceridov), preto je potrebné vedieť zloženie 

čerstvého odtlačku prsta jedinca. Keď vieme východiskové množstvá analytov a poznáme 

environmentálne faktory pôsobiace degradáciu/rozklad nami sledovaných analytov, zo zmien 

v chemickom zložení môžeme zistiť dobu/čas, počas ktorého bol odtlačok vystavený týmto 

faktorom (teda  vek  odtlačku).  Naše  sledované  analyty  sa  v kožnom  maze  nachádzajú 

v relatívne konštantnom množstve u všetkých vekových kategórií, teda skvalén v rozsahu 10- 

12%, triglyceridy 30-40%, čo ich robí ideálnymi analytmi pre vytváranie vekových modelov. 

Graf znázornený na obrázku 5 popisuje zmenu obsahu skvalénu vzhľadom na metylester 

kyseliny pentadekánovej v závislosti od množstva svetelnej energie. Úsečka na jednotlivých 

bodoch znázorňuje smerodajnú odchýlku získanú z troch paralelných meraní. Z priebehu 

zmeny pomeru SQ/ C15:0 je zrejmé, že zmena obsahu skvalénu v odtlačku prsta po 

jednodňovom ožarovaní je vyššia ako je chyba merania. 
 
 

Záver   
Novo  vyvinutá analytická metóda založená na stanovení pomeru obsahu skvalénu 

 

a nasýtenej mastnej kyseliny C15:0 umožňuje sledovať starnutie odtlačkov prsta jednotlivca 

s presnosťou jedného dňa. Metóda je založená na transesterifikácii triglyceridov a následnom 

meraní  analytov  s GC-MS/MS,  ktorá  je  dostatočne  citlivá  metóda  aj  pre  sledovanie 
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zbytkových obsahov skvalénu v odtlačku prsta po niekoľko dňovom ožarovaní. Táto metóda 

je vhodná na porovnanie zloženia odtlačkov prstov z jedného zdroja. Vysoká variabilita 

zloženia odtlačkov prstov medzi jednotlivcami znemožňuje použitie tejto metódy na určenie 

veku bez známeho chemického zloženia čerstvého odtlačku prsta. Zmena pomeru SQ/C15:0 

je veľmi závislá od energie dopadajúceho žiarenia, preto je nutné pri určení veku poznať tento 

parameter. 
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Abstract 

 
Biopolymers produced by freshwater cyanobacteria. 
In this study, we have analysed a water-soluble extracellular polymers produced by two cyanobacteria 

species. Their preliminary structural characterization was performed by high resolution NMR spectroscopy and 
monosaccharide compositional analysis. Results obtained from both, chemical and spectroscopic analyses have 
shown that both biopolymers are glycoproteins with high content of carbohydrates. In both biopolymers were 
identified hexoses, deoxy-hexoses, pentoses, uronic acids and proteins. 

 
 
Keywords: cyanobacteria; exopolymers; glycoconjugates; composition 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Cyanobaktérie (sinice) sú najstaršie kozmopolitné prokaryotické mikroorganizmy, 

ktoré kolonizujú všetky biotopy a územia našej planéty. Vyskytujú sa hlavne vo vodnom 

prostredí, v pôdach, na skalách, ale neraz aj v extrémnych prostrediach, ako je sneh, horúce 

alebo kyslé pramene. Dokážu žiť v symbiotických vzťahoch. Počas svojho životného cyklu 

produkujú širokú škálu organických zlúčenín, nízko alebo vysokomolekulových, ktoré sa 

nachádzajú buď priamo v bunkách, alebo môžu byť vylučované do ich okolia. Ide najmä o 

mastné kyseliny, karotenoidy, polysacharidy, peptidy, lektíny, mykosporíny, toxíny, atď.[1, 

2]. 

Vzhľadom na ich chemickú rôznorodosť a vlastnosti majú cyanobaktérie veľké 

využitie v poľnohospodárstve (biohnojivá), v papierníckom (aditíva, pigmenty), v 

potravinárskom (krmivá, emulgátory) priemysle [3]. Vo farmácii a medicíne sa látky 

produkované cyanobaktériami používajú ako antibiotiká, antivirotiká, liečivá s 

imunoregulačným a protirakovinovým účinkom [4]. Z environmentálneho hľadiska sú 

cyanobaktérie zaujímavé pre svoju schopnosť viazať a odstraňovať ťažké kovy vo vodnom 

prostredí [5], degradovať fenoly, polyaromatické uhľovodíky, pesticídy [6]. Z energetického 

hľadiska produkcia lipidov, uhľovodíkov a proteínov predurčuje cyanobaktérie ako možný 

zdroj biopalív [7]. 

1133 



Záujem o extracelulárne polymérne látky produkované cyanobaktériami sa zvyšuje pre 

ich biotechnologické uplatnenie. Podľa literárnych údajov sú exopolysacharidy produkované 

cyanobaktériami v prevažnej miere vysokomolekulárne heteropolysacharidy, pozostávajúce 

z rôznych cukorných jednotiek ako sú napr. glukóza, galaktóza, manóza, xylóza, arabinóza, 

ramnóza, fukóza a urónové kyseliny [8]. Ich hlavnou funkciou je ochrana bakteriálnej 

bunkovej steny od bezprostredného okolia. 

Cieľom tejto práce je izolácia a chemicko-spektroskopická charakterizácia 

extracelulárnych polysacharidov produkovaných cyanobaktériami  Nostoc sp. a Scytonema sp. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Materiál 
 

Cyanobaktérie Nostoc sp. a Scytonema sp. boli získané zo zbierky kultúr autotrofných 
 

organizmov CCALA Botanického ústavu Českej akadémie vied v Třeboni. 
 
 
 
Kultivácia cyanobaktérií a izolácia biopolymérov 

 

Cyanobaktérie boli  kultivované  v režime  batch,  v ležatých  Rouxových  fľašiach 

o objeme 2l, v médiu Z (Zehnder in Staub 1961) počas 3 rokov, pri teplote 20°C, svetle 

15W.m-2. Odparené médium bolo doplňované v 3-mesačných intervaloch. CO2 nebol umelo 

dodávaný, len difundoval vatovou zátkou. V stacionárnej fáze rastu boli bunky separované 

centrifugáciou a kultivačné médium bolo koncentrované na menší objem a zrážané do 96% 

etanolu. Zrazenina bola odcentrifugovaná, rozpustená v destilovanej vode a lyofilizovaná. 

Získaný exopolymér bol použitý na štrukturálne štúdie. 
 
 
Spektrálne metódy 

 

Celkový obsah sacharidov, proteínov a urónových kyselín bol stanovený spektrálnymi 

metódami pomocou fenol-kyseliny sírovej [10], Bradfordovho činidla [11] a m- 

hydroxydifenylu [12]. 
 
 
Analýza monosacharidov 

 

Vzorka izolovaného exopolyméru bola hydrolyzovaná 2M kyselinou trifluoroctovou 

počas 1h pri 120°C. Po totálnej hydrolýze boli monosacharidy redukované na príslušné 

alditoly, peracetylované a analyzované pomocou GC-MS [13] (Trace GC Ultra s kolónou 

Restek RT-2330-NB (0,32mm x 105m) a TSQ Quantum XLS hmotnostný spektrometer, 

Thermo Scientific, USA. Teplotný program 80°C(12min)-160°C (8°C/min)-250°C(4°C/min), 
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25 min/250°C - 265°C(20°C/min), 10min/265°C, nosný plyn He (1ml/min), EI ionizácia pri 

70eV, 200μA.). 
 
 
NMR spektroskopia 

 

Vzorky exopolymérov boli pred NMR meraním 2 krát lyofilizované s D2O a následne 
rozpustené v 99.98% D2O. Z dôvodu kalibrácie chemických posunov v NMR spektrách bol 

do vzoriek pridaný interný štandard acetón (chemické posuny acetónu pre 1H 2.225 ppm, pre 
13C 31.07 ppm). 

Jednorozmerné (1H, 13C) a dvojrozmerné (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC) NMR 
 

spektrá vzoriek exopolymérov boli merané v 5mm kyvetách pri 25°C na spektrometri Bruker 

AVANCE III HDX 600MHz vybavenom Triple inverse TCI H-C/N-D-05-Z kryosondou 

chladenou kvapalným héliom (Bruker, Nemecko). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vodorozpustné exopolyméry, izolované z kultivačných médií cyanobaktérií Nostoc sp. 

a Scytonema sp. etanolovým zrážaním a následnou lyofilizáciou precipitátov, boli použité na 

identifikáciu ich chemického zloženia. 

Pomocou spektrálnych  metód  sa  stanovil  celkový  obsah  sacharidov,  proteínov 

a urónových kyselín vo vzorkách. Z výsledkov vyplýva, že biopolyméry produkované týmito 

cyanobaktériami sú polysacharid-proteínové komplexy/glykokonjugáty. Tieto výsledky 

potvrdila aj analýza protónových NMR spektier. Signály charakteristické pre sacharidy sa 

nachádzajú v rozsahu chemických posunov od δ 5.4 do 3.0 ppm. Prítomnosť deoxy- 

sacharidov  indikuje dublet  pri  cca  δ 1.23  ppm.    Píky v oblasti 4.4–5.5 ppm prislúchajú 

anomérnym 1H protónom sacharidov, v oblasti 3.0–4.4 ppm sa nachádzajú píky skeletálnych 
 

protónov sacharidových kruhov. Píky typické pre proteíny bolo možné detegovať v oblasti 

0.5–2.4 ppm a 7-8 ppm. V 13C NMR spektrách boli v oblasti 170-180 ppm pozorované aj 
signály karbonylových skupín, čo poukazuje na prítomnosť urónových kyselín v týchto 

glykokonjugátoch. V 1H/13C heterokorelovaných HSQC spektrách je možné identifikovať 

signály anomérnych 1H signálov sacharidov v rozsahu 5.5-4.4/95-110 ppm. Krospíky 
charakteristické pre sacharidy viazané v α-konfigurácii sú prítomné v oblasti 5.4-5.1/96-108 
ppm, zatiaľ čo krospíky sacharidov v β-konfigurácii v oblasti 4.4-5.0/100-104 ppm. V HSQC 

spektre exopolyméru produkovaného Nostocom sp. sa nachádzajú 1H/13C krospíky s 
charakteristickými chemickými posunmi skeletálnych atómov sacharidov vo furanózových 
formách  v oblasti  3.95-4.50/75-86  ppm.  V obidvoch  vzorkách  krospíky  v oblastiach  3.4- 
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3.5/56-61 ppm indikujú prítomnosť metoxylových skupín viazaných na sacharidy. Krospík 
 

metylovej skupiny pri 1.33/17.52 ppm potvrdzuje prítomnosť deoxy-hexóz. 
 

GC-MS analýza monosacharidového zloženia ukázala, že sa jedná o pomerne zložité 

heteropolysacharidy, pozostávajúce zo 7-8 typov monosacharidových jednotiek. Biopolymér 

produkovaný cyanobaktériou Nostoc sp. je prevažne zložený z troch hexóz, ale obsahoval aj 

menšie množstvá pentóz a deoxy-hexóz. V biopolymére produkovanom cyanobaktériou 

Scytonema sp.  boli  identifikované  len  dva  typy  hexóz  s  minoritným  zastúpením  pentóz 

a deoxyhexóz. 
 
 

Záver   
Predbežné štrukturálne štúdie extracelulárnych polymérov, produkovaných 

 

cyanobaktériami Nostoc sp. a Scytonema sp. naznačili, že sa jedná o zložité makromolekuly, 

zložené zo 7 až 8 typov rozdielnych monosacharidových jednotiek, t.j. hexóz, deoxy-hexóz, 

pentóz a urónových kyselín viazaných rôznymi glykozidovými väzbami. V oboch 

biopolyméroch boli identifikované aj proteíny, čo indikuje na prítomnosť polysacharid- 

proteinových komplexov. Detailná štrukturálna charakterizácia biopolymérov je predmetom 

ďalšieho štúdia. 
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Abstract 

 
1H-NMR spectroscopy in diagnosis of inherited metabolic disorders 
Inborn errors of metabolism are genetically determined diseases caused by a deficiency of specific 

proteins – enzymes, transporters, receptors and others. They are usually manifested by an abnormal concentration 
of some metabolite in body fluids. NMR spectroscopy is today a core analytical platform used for biological 
matrices characterization in metabolic profiling studies as it provides quantitative spectra that capture 
concentration information on multiple metabolites simultaneously, in a highly robust and reproducible manner. 
Its advantage is that it is non selective and it does not require pre-treatment of samples. NMR became an 
alternative analytical method used for such disease detections which cannot be revealed in specialised 
laboratories by classical methods. This work shows an application of 1H NMR to urine samples analysis for the 
diagnosis of Guanidinoacetate methyltransferase deficiency in children patients. 

 
 
Keywords: guanidinoacetate methyltransferase defficiency; NMR; diagnosing; urine 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Dedičné poruchy metabolizmu (DPM) sú ochorenia, ktorých príčinou je geneticky 

podmienená porucha funkcie enzýmu či transportného proteínu. V posledných rokoch bol 

pozorovaný významný pokrok v diagnostike týchto ochorení. Celkový počet DMP vzrástol, v 

súčasnosti je známych viac než 1000 dobre definovaných ochorení a z dôvodu vzniku nových 

porúch v metabolických dráhach sú neustále objavované ďalšie ochorenia. Ich diagnostika a 

terapia sú veľmi zložité. Zriedkavosť týchto chorôb býva hlavnou príčinou oneskorenej 

diagnostiky a nasadenia vhodnej liečby vzhľadom na nešpecifické príznaky a symptómy. Pre 

veľký počet typov ochorení, nedostatku špecializovaných centier a medicínskych špecialistov 

je diagnostika obmedzená, ba až nedostupná a liečba je možná iba výnimočne [1]. 

Diagnostika ochorenia je zvyčajne založená na identifikácii metabolitov/biomarkerov, ktoré 

sú špecifické pre dané ochorenie. Pre správne a včasné stanovenie diagnózy a zabezpečenie 

liečby pacientov je potrebné zlepšiť ich identifikáciu. 

Protónová NMR spektroskopia je špeciálna analytická technika zohrávajúca dôležitú 

úlohu v diagnostike niektorých dedičných ochorení, ktoré nemôžu byť stanovené inými 

technikami, prípadne môže v budúcnosti nahradiť niektoré konvenčné diagnostické techniky v 
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metabolických skríningových laboratóriách [2]. Metóda je nedeštruktívna, rýchla, nevyžaduje 

špeciálnu úpravu vzorky a možno ju považovať za alternatívny analytický postup. 1H NMR 

spektrum telovej tekutiny poskytuje informácie o jej zložení charakteristickým "finger 

printom" signálov všetkých protónov z prítomných metabolitov v čase odberu. Preto sú 1H 

NMR spektrá telových tekutín obyčajne veľmi zložité. Obsahujú tisíce signálov 

pochádzajúcich zo stoviek endogénnych molekúl z rôznych metabolických dráh. Poloha 1H 

signálu v NMR spektre závisí na jeho chemickom prostredí (štruktúre molekuly) a v mnohých 

prípadoch je závislá na pH. Intenzita signálu je ekvivalentná množstvu daného metabolitu vo 

vzorke [3-5]. 

Deficit guanidinoacetát metyltransferázy (GAMT) patrí do skupiny dedičných porúch 

metabolizmu spojených so syntézou a transportom kreatínu. Príčinou tohto ochorenia sú 

mutácie na GAMT géne, ktorý zodpovedá za tvorbu enzýmu GAMT, ktorý sa podieľa na 

dvojkrokovej syntéze kreatínu z aminokyselín glycín, arginín a metionín, v dôsledku čoho 

dochádza k zvýšenej hladine kyseliny guanidínovej (GAA) v telových tekutinách. Spoločným 

klinickým prejavom je mentálne postihnutie, ťažké oneskorenie reči, autistické alebo samo- 

agresívne správanie, epilepsia, svalová hypotónia, slabosť, abnormálne pohyby a záchvaty 

[6,7].  Hlavným  biochemickým  nálezom  je  deficit  kreatínu  v mozgu  in  vivo  1H-NMR 
 

spektroskopiou. V súčasnosti dostupná liečba (suplementácia kreatínom) môže zastaviť 

postup choroby a ochrániť mozog pacienta pred poškodením, avšak nie je schopná zvrátiť 

neurologické komplikácie pozorované pred diagnostikovaním ochorenia. Preto je včasná 

diagnostika a liečba tohto ochorenia  veľmi dôležitá. Pacienti sú zachytávaní skríningom 

z moču pomocou TLC, kvantifikácia GAA sa vykonáva pomocou GC-MS/MS a najnovšie 
1H-NMR spektroskopiou [8, 9]. Je známe, že GAA je prítomný v moči u všetkých ľudí a jeho 

množstvo závisí od veku, pohlavia a spôsobu stravovania [10]. 

Cieľom našej štúdie bolo zistenie štandardných podmienok pre rýchlu diagnostiku 

GAMT analýzou moču pomocou 1H NMR spektroskopie. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Chemikálie 
 

Kyselina guanidinoacetátová (Merck, Slovensko), NaH2PO4.2H2O a 

Na2HPO4.12H2O (Lachema Brno, Česká republika); deuterovaná voda (99.9 % D, Eurisotop, 

Francúzsko) a sodná soľ 3-(trimetylsilyl)-1-propanesulfónovej kyseliny-d6 (DSS) (Sigma- 

Aldrich, USA). 
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Príprava vzorky 
 

Vzorky moču boli po odbere skladované pri teplote -20°C. Pred analýzou po 

rozmrazení boli centrifugované pri 13000g po dobu 5 minút. 100ul supernatantu bolo 

zmiešané s 200ul fosfátového pufru (pH 7.49) obsahujúceho DSS, ktorý bol pridaný z dôvodu 

kalibrácie chemických posunov v NMR spektrách. 
 
 
NMR spektroskopia 

1H NMR spektrá vzoriek moču boli merané v 3mm kyvetách pri 25°C na spektrometri 

VNMRS 600MHz Varian vybavenom kryosondou HCN 13C so zvýšenou citlivosťou pre 

meranie v roztokoch s vyšším obsahom solí. Chemické posuny 1H spektier boli kalibrované 

na vnútorný štandard DSS (0ppm). Každá vzorka bola temperovaná počas 2 min pred 

samotným meraním. Sekvencia PRESAT s potlačením signálu vody bola použitá na meranie 
1H NMR spektier. 

 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V našej štúdii sme analyzovali 1H NMR spektrá vzoriek moču štyroch detských 

skupín: pozitívne na GAMT (pacienti liečení suplementačne kreatínom a štandardné vzorky v 

rámci ERNDIM testovania (ERNDIM - Európska výskumná sieť pre hodnotenie a 

zlepšovanie skríningu, Diagnóza a liečba dedičných metabolických porúch), podozrivé na 

GAMT (zachytené skríningom pacientov) a zdraví anonymní detskí dobrovoľníci. Vek 

všetkých detí sa pohyboval od niekoľkých týždňov do 16 rokov, vzorky boli dievčat aj 

chlapcov. 

Vzorky moču boli merané ako triplikáty a spektrá boli spracované nezávisle tri krát. 

Metóda samotná bola vyhodnotená Inter-assay spôsobom (štandardná odchýlka 0.02717, 

koeficient variability 1.35%). Získané výsledky dokazujú veľmi dobrú reprodukovateľnosť 

meraní. Koncentrácia metabolitov vo vzorkách moču (kreatín, kreatinín, guanidinoacetát) sa 

stanovila voči známej koncentrácii vnútorného štandardu DSS. Presnosť získaných údajov 

bola kontrolovaná porovnaním hodnoty koncentrácie kreatinínu (CRN) získanej analýzou 

NMR   spektra    a hodnoty    koncentrácie    CRN    stanovenou    enzymatickou    metódou 

v diagnostickom laboratóriu. Štandardná odchýlka bola ± 15%. 

Diagnostickým signálom guanidinoacetátu v 1H NMR spektre je signál CH2  skupiny 
 

(Obr.1). Jeho chemický posun je závislý od pH. Vzorky moču pripravené podľa popísaného 
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postupu mali pH v rozmedzí 7.1-7.5, pri ktorom sa signál GAA nachádza pri chemickom 

posune δ 3.80 ppm. Relatívna koncentrácia GAA vo vzorkách moču bola vypočítaná na 

základe pomeru intenzity tohto signálu vzhľadom k intenzite signálu interného štandardu DSS 

pridaného do vzorky o známej koncentrácii. Množstvo GAA v moči závisí od veku, pohlavia 

a spôsobu stravovania. Obr.2 zobrazuje hodnoty koncentrácie GAA/CRN (uM/mM/L) v 

testovaných vzorkách moču zoradené podľa veku pacienta. 
 
 

 
 

Obr. 1. 1H NMR spektrum moču pacienta pozitívneho na GAMT. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Obr. 2. Koncentrácie GAA/CRN (uM/mM/L) v testovaných vzorkách moču zoradené podľa veku pacienta 

1141 



Ochorenie GAMT sa typicky prejaví počas prvých rokov života oneskoreným 

rozvojom a neurologickými príznakmi. Liečba GAMT je najefektívnejšia v rannom štádiu 

ochorenia, kým nedochádza k príliš veľkému poškodeniu mozgu. Z tohto dôvodu má veľký 

význam skríning pacientov, vďaka ktorému môže byť nasadená včasná liečba (Obr.3). 
 
 

 
Obr. 3. Ukážka 1H NMR spektier vzoriek moču meraných v rámci skríningu na GAMT 

 
 
 

Subjekt by mal byť považovaný za pozitívny iba v prípade, kedy je biochemická 

abnormalita potvrdená analýzou ďalšej vzorky moču odobratej po 24 hodinách (bez jedenia 

mäsa a rýb). V prípade opakovaných zhodných výsledkov je potrebné potvrdiť diagnózu 

následnou molekulárno-genetickou analýzou. 
 
 

Záver   
Analýzou  vzoriek  moču  detských  pacientov  a dobrovoľníkov  pomocou  1H  NMR 

 

spektroskopie sme dokázali, že táto technika môže byť použitá na rýchlu diagnostiku GAMT. 

Moč je telová tekutina, ktorú je možné získať najmenej invazívnym spôsobom odberu a jeho 

spektrum môže byť namerané do 10 - 15 minút bez potrebnej úpravy vzorky. Pomocou 

pomeru získanej hodnoty koncentrácie GAA z NMR spektra a normalizovanej hodnoty GAA 

vzhľadom na vek a pohlavie pacientov je možná jednoduchá selekcia podozrivých vzoriek 

moču. Na základe tohto podozrenia môžu byť pacienti podrobení ďalším časovo náročnejším 

analýzam na potvrdenie diagnózy. 
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Abstract 

 

Enantioselective synthesis of 4-methylpregabalin using kinetic resolution. 
Analogues of γ-aminobutyric acid with various side chains are desirable compounds for their biological 

properties. 4-Methylpregabalin was recently prepared as a new derivative of this group of compounds. We found 
out, that all of its possible stereoisomers can be prepared using a common racemic precursor. Organocatalytic 
Michael addition was applied using chiral squaramide catalysts. Varying the chiral part of the catalyst, different 
products can be obtained. 

 
Keywords: stereoselective synthesis; pregabalin; Micheal addition; kinetic resolution. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Stereoselektívnu syntézu opticky aktívnych zlúčenín možno dosiahnuť rôznymi 

spôsobmi, jedným z najvýhodnejších je použitie chirálneho katalyzátora. Katalýza 

vodíkovými väzbami patrí k často využívaným spôsobom katalýzy malými organickými 

molekulami. [1-3] Jej výhodou je možnosť použiť široké spektrum slabých Lewisových 

kyselín, ako katalyzátorov. Tie sa používajú najčastejšie v množstvách 5-10 mol %, pričom 

trendy zelenej chémie smerujú k čoraz častejšiemu využívaniu ich recyklácie, či použitiu 

environmentálne nezávadných rozpúšťadiel. V posledných rokoch sa rozšírilo využitie 

organokatalytickej Michaelovej adície pri príprave prekurzorov liečiv. [4-7] 4- 

Metylpregabalín  vykázal  pozitívne  výsledky  v testoch,  kde  sa  sledovala  jeho  schopnosť 

nahradiť [3H] gabapentín z mozgového tkaniva, pričom však jeho opísaná syntéza obsahuje 
 

mnoho syntetických krokov, a mnohé z nich poskytujú produkty v nízkych výťažkoch. [8] 
 

Cieľom práce je zistiť, či sa na racemickom substráte dá uskutočniť vysoko 

enantioselektívna a enantiodivergentná Michaelova adícia s použitím vhodného katalyzátora. 

[9] Taktiež by bolo zaujímavé preskúmať vzťah medzi použitým katalyzátorom a produktom, 

ktorý prednostne vzniká, s použitím kvantovo-chemických a spektroskopických metód. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Rozpúšťadlá boli sušené státím nad príslušným sušidlom a čerstvo vydestilované pred 

reakciou. Reakcie boli uskutočnené v bezvodom prostredí pod argónovou atmosférou. NMR 

spektrá  boli  namerané  na  prístroji  Varian  NMR  System  300.  Merania  boli  vykonané 
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F3C 
 
Ar = 
 

F3C 

 

 

 

pri 20 °C. Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán. Priebeh reakcií a stĺpcovej 

chromatografie bol sledovaný pomocou tenkovrstvovej chromatografie na silikagélových 

platničkách Silica Gel 60 F254 (Merck), a vizualizované pod UV lampou (254 nm), alebo 

roztokom  KMnO4.   Enantiomérne   čistoty   produktov   boli   stanovené   pomocou   HPLC 

s chirálnou kolónou Daicel Chiralpac OD-H a s UV detekciou. 

Organokatalytická Michaelova adícia bola uskutočnená rozpustením substrátu v 

rozpúšťadle, pridaním nukleofilu a chirálneho katalyzátora. Reakcia sa nechala miešať štyri 

dni v atmosfére Ar, pri laboratórnej teplote, následne sa rozpúšťadlo odparilo, a zmes bola 

delená na stĺpci SiO2, ako eluent bola použitá zmes hexán/etylacetát 5:1. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Východiskový nitroalkén 5 nie je komerčne dostupný, preto bolo potrebné ho 

pripraviť. Nitroalkén 5 sme syntetizovali z esteru 1 v štyroch krokoch, ktoré prebiehali vo 

vysokých výťažkoch (obr.1). 
O 1. LDA 

2. MeI 
O    

O 
DIBAL 

O 

 
MeNO2, Et3N 
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2, 94 % 
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Obr. 1. Syntéza nitroalkénu 5 
 

Na racemickom nitroalkéne 5 bola optimalizovaná Michaelova adícia 

dimetylmalonátu s použitím organokatalyzátorov I-IX (obr. 2). 
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katalyzátor (5 mol %) výťažok (%) dr era
 

I 10 n.d. n.d. 
II <5 n.d. n.d. 
III 0 0 0 
IV 21 74:26 92:8 
V 30 88:12 71:29 
VI 22 77:23 95:5 
VII 28 71:29 1:99 
VIII 31 63:37 1:99 
IX 9 53:47 10:90, 1:99 
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Obr. 2. Použité katalyzátory v Michaelovej adícii 
 
 

Tab. 1. Skríning katalyzátorov- Reaktanty sa rozpustili v CH2 Cl2 , a nechali sa miešať pri laboratórnej teplote 
4 dni.astanovené pomocou HPLC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aMajoritného diastereoizoméru. 
 
 

Z tabuľky 1 možno vidieť, že katalyzátory odvodené od chinínu I a chinidínu II a III 

poskytovali produkt 6 v nízkych výťažkoch, a nie sú teda synteticky zaujímavé pre danú 

aplikáciu. Ďalej boli odskúšané katalyzátory s 2-piperidín-cyklohex-1-ylovým zvyškom IV- 

IX, ako chirálnym selektorom. Tieto už poskytli produkty vo vyšších výťažkoch, a taktiež 

bolo možné pozorovať vysokú enantioselektivitu v prípade katalyzátorov IV, VI, VII a IX. 

Pre porovnanie sme odskúšali aj analogický katalyzátor na báze tiomočoviny V. Ukázalo sa, 

že síce poskytuje majoritný diastereoizomér s nižšou enantiomérnou čistotou 71:29, avšak 

pomer diastereoizomérov je vyšší, než u zvyšných odskúšaných derivátov. Otestovaný bol aj 

katalyzátor IX, ktorý zatiaľ nie je v literatúre opísaný. Tento katalyzátor má pridané možnosti 

tvorby vodíkových väzieb pomocou -OH skupín na binaftylovom jadre. Zistili sme, že síce 

pomer diastereoizomérov produktu bol približne 1:1, avšak každý z nich bol takmer úplne 

enantiomértne čistý, pričom vznik jedného z nich sme nepozorovali predtým pri žiadnom 

z testovaných katalyzátorov. Mohli by sme teda takto dosiahnuť prípravu všetkých štyroch 

enantiomérov zo spoločného racemického substrátu s použitím katalyzátorov s rôznymi 

konfiguráciami (obr. 3). 
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Obr. 3. HPLC záznam stereoizomérov Michaelovho aduktu 6, ktoré možno získať s rôznymikatalyzátormi 

 
 

Vznik chýbajúceho stereoizoméru bude pravdepodobne energeticky veľmi nevýhodný, 

preto nebol zatiaľ pozorovaný v reakciách s chirálnym katalyzátorom, len v racemickom 

štandarde. Náš predpoklad sme potvrdili aj kvantovo-chemickými vypočtami tranzitných 

stavov reakcie nitroalkénu s dimetylmalonátom za katalýzy VI (tab.2). Ako najmenej 

výhodný sa podľa výpočtov javí produkt s konfiguráciou (2S,3S), predpokladáme teda, že 

práve tento sa zatiaľ nepodarilo získať. 
 
 

Tab. 2. Výsledky kvantovo-chemických výpočtov (HF/6-31G(D) s použitím programu Spartan ´12) 
 

Konfigurácia produktu Relatívna energia TS [kJ/mol] 

(2R,3S) 0 

(2S,3R) + 0,7 

(2R,3R) + 4,7 

(2S,3S) + 22,8 
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Keďže sa nám podarilo nájsť vhodné katalyzátory pre chirálne rozlíšenie, a získali sme 

Michaelov adukt v dostatočnej enantiomérnej čistote, rozhodli sme sa zamerať na zvýšenie 

výťažku reakcie. Odskúšali sme teda reakciu v niekoľkých rozpúšťadlách s rôznou polaritou 

(tab. 3). Z testovaných rozpúšťadiel výrazne prevažuje výťažok produktu v toluéne, 75% pri 

zachovaní diastereoselektivity aj enantioselektivity. 
 

Tab. 3. Skríning rozpúšťadiel v Michaelovej adícii 
 

rozpúšťadlo výťažok d.r. e.r.a 

DCM 28 71:29 99:1 
PhMe 75 68:32 99:1 
MeCN 29 71:29 99:1 

Me-THF 31 76:24 97:3 
MeOH 37 73:27 99:1 

aMajoritného diastereoizoméru 
 

Záver   
Pripravených  bolo  9  chirálnych  organokatalyzátorov,  z toho  jeden,  ktorý  nebol 

 

doposiaľ v literatúre opísaný. Otestované boli reakčné podmienky Michaelovej adície 

dimetylmalonátu na racemický nitroalkén 5 za katalýzy chirálnymi skvaramidovými 

katalyzátormi. Po optimalizácii podmienok sa získal produkt vo výťažku 75%, s d.r. 68:32 

a e.r. 99:1. 
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Abstract 

 
Cardiovascular risk factors in patients with multiple sclerosis in association with disease progression 
Multiple sclerosis is a widespread autoimmune neurodegenerative disease with unknown pathogenesis. 

Challenging nature of treatment, as well as prognosis of disability in patients with multiple sclerosis, has been 
the motivating force for scientists to search for markers of progression and disease treatment possibilities. 
Recently, cardiovascular risk factors have been identified as factors contributing to the progression of multiple 
sclerosis. In our study, we focused on two separate cardiovascular risk factors - serum homocysteine levels, 
measured with HPLC and serum lipid profiles to determine their connection to disability in patients with 
multiple sclerosis. We found no evidence of elevated serum homocysteine levels in patients, compared to healthy 
control group or its connection to disease progression. Regarding serum lipid profiles, we found unfavourable 
values in a secondary-progressive  subtype of the disease  and correlation between total  cholesterol, LDL, 
triacylglycerol levels and severity of disability in patients with a relapse-remitting form of the disease. 

 
Keywords: multiple sclerosis; cardiovascular risk; homocysteine; cholesterol; serum; 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Skleróza multiplex (SM) patrí medzi najfrekventovanejšie neurologické ochorenia. 

Postihuje hlavne mladých ľudí vo veku od 20 do 40 rokov a je dvakrát viac zastúpená u žien 

ako u mužov. V roku 2015 bolo zaznamenaných 15 158 pacientov so SM v Slovenskej 

Republike, z ktorých bolo 4716 mužov a 10 442 žien [1]. SM je autoimunitné zápalové 

ochorenie centrálneho nervového systému (CNS), charakterizované deštrukciou myelínového 

obalu neurónov. Zatiaľ nebola zistená presná príčina tohto ochorenia. Poškodenie nervových 

vlákien vlastným imunitným systémom postihnutého spôsobuje tvorbu zápalových lézií a 

narušenie prenosu nervových impulzov axónmi, ktoré sa javí v náhodný čas a v náhodných 

miestach bielej hmoty v CNS. Vďaka tomu je toto ochorenie veľmi rozmanité pokiaľ ide 

o symptómy, ich  vývoj  a takisto  to  spôsobuje  vysokú  náročnosť  liečby  a starostlivosti 

o pacienta [2]. V závislosti od priebehu ochorenia rozlišujeme štyri typy SM, z ktorých sú 

relaps-remitujúca (RRSM) a sekundárne progresívna (SPSM) najzastúpenejšie a SPSM forma 

sa považuje za náročnejšiu. Na posúdenie závažnosti postihnutia pacientov lekári používajú 

EDSS škálu (od 1- pacient je bez príznakov; do 10- pacient je pripútaný k lôžku) [3]. 
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V poslednej dobe bolo navrhnuté, že by študovanie komorbidít u pacientov so SM 

mohlo prispeť k objasneniu vývoja postihnutia u pacientov, čo by následne potenciálne viedlo 

k zlepšeniu individuálnej prognózy a liečby. Študovaním kardiovaskulárnych komorbidít u 

pacientov so SM bol zistený vzťah medzi progresiou ochorenia a výskytom 

kardiovaskulárnzch ochorení [4]. Taktiež bolo preukázané, že kardiovaskulárne rizikové 

faktory a najmä tie modifikovateľné (fajčenie, krvný tlak, index telesnej hmotnosti) majú 

vplyv na frekvenciu postihnutia vyskytujúceho sa u pacientov so SM [5]. 

Z toho dôvodu má veľký význam posúdiť, ktoré z kardiovaskulárnych rizikových 

faktorov sú zvýšené u Slovenskej populácie pacientov so SM, keďže by ich zníženie mohlo 

prispieť k spomaleniu progresie ochorenia. Kardiovaskulárne rizikové faktory, ktoré boli 

posudzované v predkaladnej práci sú sérové koncentrácie homocysteínu a lipidových 

parametrov. 

Homocysteín (Hcy) je neproteínogénna aminokyselina s tiolovou skupinou, prítomná 

v krvi. Je to intermediát vznikajúci v metabolizme metionínu a môže byť transformovaný 

remetyláciou späť na metionín (reakcia katalyzovaná metionínsyntázou, využívajúca vitamín 

B12 ako kofaktor), alebo irreverzibilnou transsulforáciou na cysteín (kofaktor vitamín B6) [6]. 

Hcy je pomerne reaktívna molekula- v krvi sa ľahko oxiduje na homocystín, homocysteínové 

disulfidy a tiolované proteíny. Pri tejto oxidácii, najčastejšie spôsobenej zvýšenou 

koncentráciou homocysteínu v sére, vznikajú kyslíkové radikály. Peroxid vodíka, 

superoxidový anión a voľné hydroxylové radikály potom poškodzujú endoteliálne bunky 

oxidovaním membránových proteínov a lipidov. Toto je jeden z viacerých možných 

mechanizmov ako nadbytok Hcy prispeva k aterosklerotickému riziku. [7]. 

Vzťah dyslipidémie a zvýšenej zápalovej reakcie organizmu bol už dávnejšie 

pozorovaný u kardiovaskulárnych ochorení. Vysoká sérová koncentrácia lipoproteínových 

častíc nízkej hustoty (LDL) spôsobená hypercholesterolémiou je priamo spojená s vývojom 

aterosklerózy [8]. Na druhej strane, lipoproteínové častive vysokej hustoty (HDL) v krvi majú 

antioxidačné a protizápalové vlastnosti [9]. Meta-analýzou štúdií, ktoré boli zamerané na 

sérové lipidové parametre pacientov so SM bol jednoznačne potvrdený vzťah zvýšenej 

koncentrácie LDL v sére a progresiou ochorenia [10]. Väčšina štúdií zaoberajúca sa 

lipidovým profilom u SM však neposudzovala výsledky podľa jednotlivých foriem SM a 

pohlaví, takže by bolo zaujímavé zistiť, či sa tieto parametre odlišujú v týchto aspektoch. 
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Materiál a metódy 
 

Vyšetrované vzorky boli odobraté pacientom II. Neurologickej kliniky LF UK s 

potvrdenou diagnostikou SM. Kontrolnú skupinu tvorili zdraví dobrovoľníci. Krv bola 

odobratá nalačno venopunkciou. Vzorky boli udržiavané na izbovej teplote 30min a následne 

boli scentrifugované a získané sérum bolo uskladnené na -80°C. 

Po odmrznutí vzoriek, bola stanovená hladina Hcy v sérach metódou podľa Melnyk a 

kol., 1999 [11]. Vzorky séra boli redukované s pomocou činidla obsahujúcim NaBH4 (Sigma- 

Aldrich) a NaOH (Mikrochem, Slovakia) a vyzrážané pomocou HClO4 (Sigma-Aldrich). 

Analýza bola uskutočnená vysokoúčinnou kvapalinovou chromatografiou (HPLC) v systéme 

obrátených fáz s coulometrickou detekciou. Podmienky HPLC analýzy: mobilná fáza - 50mM 

NaH2PO4∙H2O (Sigma-Aldrich), 1mM OSA (Sigma-Aldrich) pH 2.7 : acetonitryl (Sigma- 

Aldrich) (94:6); stacionárna fáza - Purospher STAR RP-18 (250x4,6mm, 5μm diameter, 

Merek) kolóna; Lichrospher 100 RP-18 (4x4mm, 5μm priemer) predkolóna; prietok- 0,6 

ml/min; detekcia - Coulochem II, 1400mV, 650 (20), 900 (2); pomocná elektróda - 5020A; 

pracovná elektróda - 5010A; vyhodnocovací program - Clarity v.3.0.05.505. 

Hodnoty lipidových parametrov- celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, LDL 

cholesterolu a TAG v sére boli získané z biochemického laboratória uvedenej kliniky. 

Dáta boli štatisticky spracované pomocou programu StatsDirect 2.7.9. Pacienti boli 

rozdelení do podskupín podľa pohlavia a formy SM. Jednotlivé výsledky v skupinách boli 

otestované Shapiro–Wilk testom, ktorý indikoval, že je vhodné použiť neparametrické testy 

na ďalšiu štatistickú analýzu (Mann-Whitney test). Korelácie boli robené Spearmannovým 

testom. Za štatistisky významnú sa považuje hodnota p≤0,05. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Z demografických parametrov pacientov pri stanovení sledovaných parametrov 

(Tab.1.) bol zistený štatisticky významný rozdiel medzi vekom pacientov so RRSM a kontrol 

voči SPSM typu. Taktiež bolo potvrdené, že EDSS skóre SPSM pacientov je štatisticky 

významne vyššie ako u RRSM skupiny. Tieto dáta sú v súlade so známymi charakteristikami 

foriem SM – nástup SPSM formy je častejší v staršom veku a sprevádza ju ťažší priebeh 

ochorenia [3]. 

Analýzou výsledkov sérovej koncentrácie homocysteínu nebola zistená zvýšená 

hladina tohto parametru u pacientov so SM v porovnaní s kontrolami (Tab.2.). Neboli zistené 

ani štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými skupinami pacientov, ani žiadne 

korelácie  homocysteínu  a postihnutím  pacientov  (EDSS  skóre),  alebo  ich  vekom.  Tieto 
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výsledky nie  sú  v súlade  s predchádzajúcimi  štúdiami,  ktoré  analyzovali  hladinu  Hcy 

u pacientov so SM [12], ale sú v súlade s inými štúdiami [13]. Výsledky mohli byť 

ovplyvnené niekoľkými faktormi, napr. malý počet kontrolných vzoriek, suplementácia 

vitamínmi B skupiny u pacientov. Vitamíny B6 a B12 sa zúčastňujú dráh eliminácie 

homocysteínu a preto by ich zvýšený prívod mohol ovplyvniť hladinu Hcy v sére. Preto je aj 

možné, že štúdie ktoré zistili prepojenie statusu Hcy a SM analyzovali populácie SM 

pacientov z iných prostredí a inými stavovacími návykmi. 
 

Tab. 1. Demografická charakteristika vyšetrovaných súborov. Hodnoty sú uvádzané ako medián 
s interquartilovým rozptylom (Q1 – Q3: 25 – 75%). SM- pacienti so sklerózou multiplex; RRSM – pacienti   
s relaps-remitujúcou formou; SPSM– pacienti so sekundárne-progresívnou formou; EDSS- skóre určujúce 

postihnutie pacientov. *Vek a EDSS skóre sú štatisticky vyššie u SPSM formy ako u RRSM formy a kontrol 
 

 Homocysteín Sérové lipidové parametre 
 SM RRSM SPSM Kontroly SM RRSM SPSM Kontroly 

Počet 140 119 21 18 119 87 32 13 

Muži/ženy 38/102 30/89 8/13 3/15 34/87 21/66 13/19 4/9 

Vek 38 (33-47) 36 (32-42) 52 (47-56)* 37 (26-50) 39 (34-51) 37 (33-44) 53 (47-57)* 38 (25-52) 

EDSS 3 (2-4) 3 (2-3,5) 4 (3-5)*  3 (2-4.5) 2.5 (2-4) 4 (3-5,5)*  
 

Tab. 2. Hladiny homocysteínu a lipidových parametrov v sére. Hodnoty sú uvádzané ako medián 
s interquartilovým rozptylom (Q1 – Q3: 25 – 75%). SM- pacienti so sklerózou multiplex; RRSM – pacienti 

s relaps-remitujúcou formou; SPSM– pacienti so sekundárne-progresívnou formou; HDL – lipoproteíny 
s vysokou hustotou; LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; TAG – triacylglyceroly; *Signifikantne odlišná 

hodnota u SP formy voči RR forme; ° Signifikantne odlišná hodnota ako u kontrolnej skupiny. 
 
  

Homocysteín 
[μmol / l] 

Celkový 
cholesterol 
[mmol / l] 

 

HDL 
[mmol / l] 

 

LDL 
[mmol / l] 

 

TAG 
[mmol / l] 

SM 3,75 (3,2-4,86) 5,17 (4,41-5,85) 1,41 (1,18-1,78) 3,22 (2,62-3,95) 1,22 (0,8-1,91)° 
RR 3,8 (3,2-4,8) 4,88 (4,34-5,66) 1,48 (1,24-1,82) 3,11 (2,5-3,69) 0,98 (0,76-1,76)° 

SP 3,7 (3,08-5,7) 5,6 (5,35-6,28)*° 1,28 (1,01-1,51)*° 3,95 (3,5-4,8)*° 1,61 (1,3-2,5)*° 
Kontroly 3,4 (3,08-4) 4,85 (4,19-4,96) 1,65 (1,33-2,05) 2,91 (3,19-2,44) 0,8 (0,62-1,05) 

 
 

Z hladín cholesterolu a triacylglycerolov (TAG) v sére bol zistený signifikantný 

rozdiel hodnôt medzi skupinami pacientov a kontrol (Tab.2.). Hladina TAG bola štatisticky 

významne vyššia u všetkých skupinách SM pacientov v porovnaní so zdravými kontrolami. 

Signifikantný rozdiel tohto parametru bol zaznamenaný aj medzi formami SM- u pacientov s 

SPSM bola zaznamenaná vyššia hladina ako o pacientov so RRSM. Hodnota celkového 

cholesterolu a LDL cholesterolu bola taktiež vyššia u pacientov s SPSM v porovnaní s RRSM 

a kontrolnou skupinou. Naproti tomu, hladina HDL cholesterolu bola signifikantne nižšia 

u SPSM pacientov v porovnaní s RRSM a kontrolnou skupinou. Treba však podotknúť, že 
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pacienti s SPSM sú vyššieho veku ako ostatné skupiny v skúmanom súbore (Tab.1.) a preto 

by bolo vhodné tieto výsledky podrobnejšie analyzovať. Analýzou korelácie lipidových 

parametrov a EDSS skóre bola zistená pozitívna korelácia hladiny cholesterolu a EDSS, LDL 

a EDSS u ženskej podskupiny RRSM pacientov (Obr.1.). Taktiež bola potvrdená korelácia 

medzi obsahom TAG a EDSS u pacientov so RRSM, kým u SPSM skupine sa táto korelácia 

nenašla. Neboli zistené žiadne korelácie medzi hladinami HDL a EDSS skóre. 

Predchádzajúce štúdie  rovnako  potvrdili  vzťah  medzi  hladinou  cholesterolu,  LDL,  TAG 

v sére pacientov so SM a EDSS skóre, avšak neuvádzajú analýzy v rámci pohlaví, či foriem 

SM [10,14]. Naše výsledky naznačujú, že lipidové parametre v sére korelujú so stupňom 

postihnutia u RRSM formy a to hlavne u žien. 

 
 

Obr. 1. Porovnanie Spearmannových koeficientov korelácie sérových lipidových parametrov a EDSS 
skóre  – RRSM – pacienti s relaps-remitujúcou formou; SPSM– pacienti so sekundárne-progresívnou formou; 
LDL – lipoproteíny s nízkou hustotou; TAG – triacylglyceroly; *Signifikantne významná korelácia hladinou 
TAG s EDSS skóre bola zistená iba u pacientov s RRSM (p=0.005) a v prípade hladiny cholesterolu a LDL 

častíc iba u ženských pacientov so RRSM (p=0,016; p=0,0183) 
 
 
 

Záver   
Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vzťah kardiovaskulárnych rizikových faktorov v 

 

sére s progresiou ochorenia u sklerózy multiplex (SM). Uvedené výsledky poukazujú, že 

sérová koncentrácia homocysteínu nemá vplyv na stav pacientov zaradených do našej štúdie. 

Potvrdil sa vzťah hladiny cholesterolu a LDL frakcie cholesterolu s postihnutím pacientiek 

s RRSM formou  ochorenia.  Taktiež  bola  zistená  korelácia  hladiny  TAG  a EDSS  skóre 

u pacientov s RRSM formou ochorenia, čo naznačuje že sérové lipidové parametre majú 

vzťah s progresiou relaps-remitujúcej formy SM. 
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Abstract 

 

A new method for synthesis of Mo6 V2 O26 
6- was developed. It allows incorporation of various cations 

and is unique by a step with peroxido complex intermediate. Three products with different cations were prepared 
and analyzed by X-ray diffraction. Formula of the best characterized compound is K(NH4)5Mo6V2O26 . 5H2O. 
We proposed formulae Cs2(NH4)4Mo6V2O26 . H2O and K(NH4)(NMe4)3Mo7VO26 . 6H2O for the other two 
compounds; however, the purity of these products is not yet satisfactory. Alternations of cations are expected to 
affect the photocatalytic activity of the compound. 

 
Keywords: Polyoxometalates (POMs); vanadomolybdates; IR; NMR; AAS; X-Ray crystallography 

 
 
 
Introduction 

 

Polyoxometalates(POMs) are clusters of anionic metal oxides which have become 

attractive to fields of catalysis, medicine, electronics, magnetism and optics due to their 

properties and structural diversity. [1] Most remarkable of these are POMs of Mo, V and W. 

[2] Mixed metal POMs, such as K6[Mo6V2O26], have been prepared as well. In the original 

procedure, the compound was prepared starting from K2MoO4 and NH4VO3 by heating 

under reflux for two hours. [3] It has been proved that incorporation of various cations 

(especially lanthanoids) improves photocatalytic activity of [Mo6V2O26]6-. The aim of this 

study was to synthesize vanadium-substituted molybdates by the use of vanadium peroxido 

complexes decomposition and future exploration of their photocatalytic activity. 
 
 
Materials and Methods 

 

Three compounds were synthesized by very similar procedure starting with dissolution 

of 1 mmol of (NH4)6Mo7O24. 4H2O in 10ml of distilled water. Heat was used to accelerate 

the process. Afterwards, 1mmol of NH4VO3 was added and heating was turned off  to 

decrease evaporation. The color of the solution was yellow at this point, but faded after 

cooling in ice bath. H2 O2 (2 mmol) was pipetted in, giving the solution dark orange color. 

KCl (0.87mmol) was added for compounds (1) and (3) and 0.87mmol of CsCl for (2). Finally, 

pH was set to 6.3 by HCl. The difference between (1) and (3) is that the (3) solution was 

boiled with 6 mmol of N(CH3)4OH for 10min before the cooling step in order to substitute 
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NH4
+ for N(CH3)4

+. Yellow crystals appeared in each solution after 7 days and were filtered 

for further analysis, including IR, 51V NMR, atomic absorption (AAS) spectroscopy and X- 
ray crystallography. Unlike the original procedure for the synthesis of K6[Mo6V2O26] [3], we 

used a low temperature method for the synthesis of the desired anion. Furthermore, it seems 

that this method can be used also for the synthesis of other mixed vanadomolybdates because 

compounds (1), (2) and (3) have different composition of the anion. 
 
 
Results and discussion 

 
 

 
Fig. 1. 51V NMR spectrum of (1) 

 

A) Black - freshly prepared crystallization solution of (1). B) Red - crystallization solution of (1) after 5 days. 
 

C) Blue - crystals of (1) dissolved in distilled water. 
 

Fig. 1 A) shows presence of complexes with chemical shifts (δ) at -695 and -715 ppm 
which are almost completely decomposed after five days of standing at room temperature 

(spectrum B). According to [4] these refer to peroxido complexes having δ around -700 ppm. 
This infers that peroxidovanadates in fresh solution decompose to give products (1), (2) and 

(3) with δ around -500 ppm typical for vanadates and mixed vanadomolybdates [5]. The 
peroxido ligand was partially decomposed accompanied by the release of oxygen bubbles. 
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The dissolved crystals of compound (1) give peaks with δ slightly different from A) and B) 
due  to  different  pH.  The  dominant  signal  at  -501  ppm  may  represent  the  octametalate 

 

Hx[Mo6V2O26](6 – x)-, but it also may belong to different vanadomolybdates, since many 
species show chemical shifts in this region [5]. Recrystalization of the product from water 

gave white crystals that did not contain vanadium. 
 

Tab.1. Experimental AAS data for prepared compounds with theoretical values in parentheses. 
 

Sample Mo % V % K % Cs % 
(1) 44.9 (43.85) 7.21 (7.76) 3.63 (2.98) - 
(2) 37.1 (39.72) 5.84 (7.03) - 21.3 (18.34) 
(3) 43.8 (44.02) 3.49 (3.34) 1.39 (2.56) - 

 
 

AAS analysis summarised in Tab. 1 confirmed that (1), (2) and (3) are mixed POMs of 

Mo:V in ratio 6:2 (1), 7:1 for (3) and 6,3:2 for (2). Imprecision of the numbers could be 

explained by the presence of solid impurities from filtration and also due to possible presence 

of various POMs in the structure ([Mo8O26]4-, [Mo6V2O26]6-, [Mo7VO26]5-). Based on AAS 

analysis we propose following formulae for the prepared compounds: 

K(NH4)5Mo6V2O26∙5H2O      for      (1),      Cs2(NH4)4Mo6V2O26∙H2O      for      (2)      and 

K(NH4)(NMe4)3Mo7VO26∙6H2O for (3). In the case of (3), preliminary X-ray structure 

analysis showed that the compound contains only three (NMe4)+ cations per anion, so the ion 
exchange was not complete. It is interesting that the same reaction conditions (concentration, 
pH, temperature) lead  to two different Mo-V POMs. It is therefore very likely that  the 

composition of anion can be controlled by cations. 
 

The most satisfactory purity was achieved in the case of compound (1); therefore, it 

was analysed by X-ray crystallography (Figure 3). Two molybdenum atoms in the parent 

octamolybdate [Mo8O26]4- are substituted by vanadium atoms. The anion exhibits interesting 
coordination to the potassium cation (Figure 4), forming almost perfect cube with K‒O bond 
lengths in the range 2.631(8) – 2.914(8) Å. 
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Fig. 3. Molecular structure of the octametalate anion [Mo6 V2 O26 ]6- as revealed by X-ray diffraction 

analysis. Color code: black = Mo, purple = V, red = O. 

 
 

Fig. 4. Coordination of [Mo6V2 O26 ]6- to K+. Color code: blue = Mo, violet = V, red = O, cyan = K. 
 

 
 
Conclusion 

 

We are working on the method that would allow a synthesis of vanadium substituted 

molybdates. Peroxido complexes of vanadium and their decomposition was used as a new 

synthetic method for preparation of mixed Mo-V polyoxometalates. So far, we have prepared 

three compounds with the proposed formulae K(NH4)5Mo6V2O26 . 5H2O, 

Cs2(NH4)4Mo6V2O26  . H2O and K(NH4)(NMe4)3Mo7VO26  . 6H2O. K(NH4)5Mo6V2O26  . 

5H2O  was analyzed by X-ray diffraction confirming the structure of the octametalate anion 

[Mo6V2O26]6-. Further optimizations of the synthesis method are needed to achieve 
satisfactory purity of the other two compounds so they can be reliably analyzed by X-ray 

structure analysis and tested for photocatalytic activity. 51V NMR measurements confirmed 
that the reaction system contains peroxide complexes of vanadium, which upon 
decomposition give vanadates and vanadomolybdates. 
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Abstract 

 
The utilization of carbonaceous materials in separation processes of radionuclides, heavy metals and 

metalloids represents a burning issue in environmental and waste management. The main objective of this study 
was to characterize the effect of chemical modification of bamboo-derived biochar by Fe pre-treatment on 
sorption efficiency of nitrates. The biochar sample produced in slow pyrolysis process at 460 °C after treatment 
process was characterized by elemental IR XRD analysis to confirm the effectiveness of Fe treatment process. 
Prepared biochar/ γ-Fe2 O3 composite was applied to investigate the sorption eficiency for nitrates removal. 

 
 
Keywords: biochar; compozite; nitrates; 

 
 
 
Introduction and the formula of the main aims 

 

For the large volume of wastewater containing radionuclides and toxic elements, it is 

necessary to eliminate the long-lived radionuclides efficiently. In the last decades, the 

elimination of the long-lived radionuclides, rare earth elements and metalloids by using 

different kinds of polymers and their composites has been studied extensively [1–5]. 

Application of carbon-based sorbents for sorption separation of radionuclides, heavy 

metals and potentially toxic elements (PTE) showed significant increase in last decades [6–9]. 

Biochar as a solid by-product of pyrolytic conversion of carbonaceous biomass represents 

rather novel and promising approach in separation processes. Lehmann and Joseph [10] 

showed the variety of biochar properties and characteristics regarding to production 

temperature and feedstock. Mainly biochar high porosity, surface area, negative surface charge 

and potential stability predetermine this pyrogenic product in restoration, remediation and 

purification of contaminated soils, liquid wastes and aqueous solutions. Additionally pre- 

treatment and post-treatment of product could alter the physico-chemical properties of this 

carbon-rich material and enhance the sorption potential for various contaminants. 

Feedstock modification with iron showed significant increasing of pollutants sorption 

efficiency  [11].  Based  on  these,  the  main  aim  of  this  research  was  preparation  and 
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characterization of Fe pre-treated bamboo based biochar, produced in slow pyrolysis process, 

and its application for nitrates removal. 
 
 
Materials and methods 

 

Biochar/γ-Fe2O3 composite sample was produced by slow pyrolysis from bamboo 

(BC). The solution of ferric chloride was prepared by dissolving 40 g of FeCl3· 6H2O in 60 

mL of DI water. The biomass (bamboo) was immersed into the prepared FeCl3  solution for 2 

h. The mixture was then dried at 80 °C for 24 h under air. The pre-treated biomass with 

dimensions 2 cm×2 cm×2 cm was pyrolyzed at 460°C at a residence time 120 min in a rotary 

furnace. For ensuring oxygen-free environment and uniform heating conditions, nitrogen was 

used as flush gas. After pyrolysis biochar samples was ground and sieved to a particle size of 

0.5-1 mm. Sorbent was rinsed several times by deionized water (<0.4 μS cm-1), dried at 80°C 

and stored at 22°C in polypropylene boxes for sorption and characterization experiments. 

Infrared (IR) spectra in the middle infrared region (4000–400 cm− 1) were obtained 
 

using a Nicolet 6700 spectrometer. The KBr pressed-disc technique was used for transmission 

measurements. Samples of 1 mg were dispersed in 200 mg of KBr to record optimal spectra. 

Discs were overnight heated at 150 °C to minimize water absorption on KBr and the sample. 

For each sample 128 scans were recorded with a resolution of 4 cm− 1. Spectral manipulations 

were performed using the OMNIC software package. 

The XRD patterns of oriented and randomly oriented preparations were recorded using 

a Phillips PW 1710 diffractometer with Cu Kα radiation and graphite monochromator at 

20 mA and 35 kV. The step size for all analyses was 0.02° 2θ. The XRD patterns of oriented 

preparations with an exposure time of 0.80 s per step were utilized for biochar identification. 

The sorption properties of biochar were studied under batch conditions. The adsorbent 

batch was placed into test tubes with a solution volume containing NO3
-. The reagents were 

placed in sealed bottles and agitated in a laboratory shaker. Experimental conditions of 

adsorption experiments for NO3
- adsorption onto BC: ratio biochar-solution [m:V]= [1:30], 

c0 = 5 – 400 mg · dm-3 , reaction time 24 h, 22 ° C. All experiments were performed in 

triplicates. Concentrations of unsorbed NO3
- were determined in supernatants after 

centrifugation (10 min, 4000 min-1) and filtration via millex-GP syringe filter unit pore size 
0,22µm, by Griess spectrophotometric method. 
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Results and discussion 
 

Spectral analysis of biochar/γ-Fe2O3 composite in infrared region was showed against 

to non-treated bamboo biochar (Fig. 1). The most important peaks at 1570 – 1610 cm−1 and 

1350 – 1450 cm−1 are attributed to stretching vibrations of C=C, C=O (1602 cm−1), C–C and 

C–O–C (1043 cm−1) groups or aromatic rings and carbonaceous skeletal structures of 

sorbents. The most significant peak at 688-650 cm−1 , belongs to biochar/ γ-Fe2O3 composite 
and it proved existence of FeO in structure of composite. 

 
 

 
 

Fig. 1 IR spectrum of biochar/ γ-Fe2 O3 composite (red colour) compared to non-treated bamboo 
 

based biochar (blue colour) 
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Fig 2 XRD spectra of biochar/γ-Fe2 O3 composite 

 
 
 

The structure and phase purity of the biochar/ γ-Fe2O3 composite were investigated by 

X-ray diffractometry (XRD). Strong and sharp reflection XRD peaks suggest that the as- 
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prepared iron oxides with the biochar matrix were well crystallized (Fig. 2). Maghemite was 

identified as the major crystalline phase in the biocharas characterized with diffraction peaks 

at 18.2°; 30.2°; 35.5°; 43.1°; 62.5° and 62.9°. 

A batch technique was employed to investigate the sorption behaviour of biochar/ γ- 

Fe2O3 composite during adsorption of NO3
- . The nitrates adsorption equilibrium data 

obtained at initial solution concentration from 5 mg/dm-3 to 400 mg/dm-3 are plotted in Fig 3. 
For correlate the experimental data were used traditional Freundlich and Langmuir isotherms. 
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Fig. 3 Adsorption experiment modelled by Freundlich and Langmuir isotherm 
 
 
 

Tab.1 Comparison of parameters from used isotherm models 
 
 

materials  Freundlich   Langmuir    
KF  n R2 Q0  b R2

 
 

BC 0.5158 0.5293 0.9588 11.8314 0.0134 0.9935 
 
 

The Langmuir isotherm corresponds with the experimental data the best and the value 

of R2 is 0.9935, the value of the R2 for Freundlich isotherm is 0.9588. All experimental 
parameters of used isotherms are in Tab.1. 

 
 
Conclusion 

 

The biochar proved good potential as a new tool in removal and separation 

technologies of various pollutants from wastes, contaminated soils or liquid wastes. In our 
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study the bamboo derived Fe-pre-treated biochar was prepared and characterized by several 

methods. The basic sorption experiments by nitrates showed good potential of biochar to be 

used as a new tool in removal and separation technologies of this monitored contaminant. For 

further investigation of sorption capacity more extensive sorption experiments by this sorbent 

are required. 
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Abstract 

 

The aim of this work was to prepare the (V5 O15 )5- anion in different solutions, either aqueous or non- 
aqueous, and subsequently find suitable conditions for this anion to crystallize. Also several compounds and 
methods of synthesis were used in the process. The influence of changed pH and temperature was tested, as well 
as the change in the ionic strength and concentration of vanadium compounds. Precipitation reactions were 
performed in order to obtain the desired anion in a crystalline form. Although no crytalline sample containing the 
pentavanadate anion was prepared, conditions for full conversion of vanadate species into (V5 O15 )5- in solution 
were found. 

 
Keywords: pentavanadates; aqueous solutions; non-aqueous solutions; 51V NMR 

 
 
Introduction 

 

Vanadium, in its higher oxidation states, gives a large number of polyoxovanadates 

that exhibit a wide variety of structures. This is due to the ability of vanadium to adopt 

a variety of coordination and oxidation states (VV, VIV). The structure of these 

polyoxovanadates mainly depends on the pH of the aqueous solution at room temperature. [1] 

Pentavanadates belong to the not very numerous group of polyvanadates. The physico- 

chemical properties have not been studied extensively. The ranges of the pentavandates in the 

phase diagrams were estimated. [2] (V5O15)5- can be found in the aqueous solutions at pH 

range 6-10. Higher vanadium concentration as well as higher ionic strengths support 

formation of oligonuclear vanadates including pentavanadate. The corresponding chemical 

shift lies in a vary narrow region of -580 to -585 ppm regardless of pH, c(V) or even solvent. 

[3] 

The aim of this work was to find optimal conditions in the solution to obtain only 

(V5O15)5- anion, and subsequently to get this anion in a crystalline form. In order to achieve 
this goal, several methods and materials were used. 

 
Material and methods 

 

Inorganic chemicals: sodium vanadate (NaVO3), sodium nitrate (NaNO3), calcium 
 

(II) nitrate [Ca(NO3)2], ammonium vanadate (NH4VO3) 
 

Organic chemicals: acetonitrile, tetrabutylammonium bromide (NBu4Br), 

tetrabutylammonium  hydroxide  solution  (NBu4OH),  cyclohexane,  tetrahydrofuran  (THF), 
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propylamine 
 

A decavanadate precursor [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28] was prepared by known 

procedure. [4] 

Methods: Several methods for obtaining (V5O15)5-  were used. In aqueous solutions, 

the concentration of vanadium containing compounds was changed, as well as ionic strength 

and pH of  the  solutions.  Also,  precipitation  using  several  organic  compounds,  such 

as alcohols, and crystallization methods were applied. Non-aqueous solutions, mainly 

acetonitrile, were used as well in order to stabilize the (V5O15)5- anion in the solution. The 

composition of the solutions was monitored by 51V NMR spectroscopy. Solid samples were 

analyzed by FT-IR spectroscopy and vanadium content was determined by reductometric 

titration with FeSO4 standard solution. 
 
 
Results and discussion 

 

Several sets of experiments were realized in order to obtain (V5O15)5- anion. 

In the first set of experiments, organic solutions were used as these solvents have the 

ability to stabilize higher oligomers of vanadates. [5] 2 mmol of NH4VO3 (0,234g) were 

mixed with 2 mmol of NBu4OH (2,6 ml, 40% w/w). To the resulting solution were then added 

5 ml of cyclohexane and 1 ml of acetonitrile. The same procedure was used, except instead of 

cyclohexane, the same amount of THF and tripropylamine was added. As a result, three 

solutions were obtained, and all three were analyzed by 51V NMR. This measurement showed, 

that no (V5O15)5- signal was present in neither of the solutions. The dominant signal belongs 

to (V4O12)4- anion (- 570 ppm) accompanied by monovanadate (- 537 ppm), divanadate (- 556 

ppm) and unknown species with chemical shifts below – 600 ppm. 
 

 
 

Fig. 1. 51V NMR spectra of solutions of vanadate in organic solvents 
 

The second set of experiments was based on the stabilization of higher oligomers at 

higher ionic strengths. We used 1 M stock solution of NaVO3. At first, this solution was 

mixed with the 10 M solution of NaNO3  in different ratios. 1 M NaVO3  was prepared by 
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dissolving 12.2g of NaVO3 in 100 ml of water. 10 M NaNO3 was prepared by dissolving 
85.01g of NaNO3 in 100 ml of water. Using these solutions, three samples were prepared by 
mixing 10 ml of NaVO3 with 5, 6 and 7 ml of NaNO3, respectively, giving solutions with 50, 

60 and 70 mmol of NaNO3 per 10 mmol of vanadate. 51V NMR spectroscopy revealed that 

the ionic strength empolyed is insufficient to stabilize the (V5O15)5- species as the dominant 

one in the solution. In all cases, approx. 60 % of vanadium is distributed into (V4O12)2- and 40 

% as (V5O15)5-. 
 

 
 

Fig. 2. 51V NMR spectra showing distribution of vanadium into individual species under different ionic 
strengths. Spectrum 1 – 10 mmol NaVO3 + 50 mmol of NaNO3 ; spectrum 2 – 10 mmol NaVO3 + 60 mmol 

NaNO3 ; spectrum 3 – 10 mmol NaVO3 + 70 mmol NaNO3 
 

In the next set of experiments we inspected the effect of temperature on (V5O15)5- 

stabilization/destabilization. 70 mmol of NaNO3 were mixed with 10 mmol of NaVO3. The 

initial temperature was 25°C, and was raised by 20°C, so three spectra were obtained with the 

temperatures 25, 45 and 65°C, respectively. The effect of elevated temperature was the rising 

concentration of (V4O12)4- anion, whilst the concentration of (V5O15)5- anion decreased. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. The influence of the rising temperature on solutions containing 10 mmol NaVO3 + 70 mmol NaNO3 

 
As a result of the previous set of experiments, we decided to replace NaNO3 with 

Ca(NO3)2 to achieve higher ionic strengths. The next experiments were based on mixing the 1 

M NaVO3 stock solution with 10 M Ca(NO3)2 stock solution in different ratios. The 10 M 

solution of Ca(NO3)2 was obtained by dissolving 85.01g of Ca(NO3)2 in 100 ml of water. 

Then, three sample solutions were prepared by mixing 10 mmol of NaVO3  with 33, 40, and 
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47 mmol of Ca(NO3)2, respectively. The NMR spectra were then measured and compared 

with spectra were NaNO3 was used because the amount of both salts are equivalent. We 

observed downfield shift of the chemical shifts, but the distribution of species is similar. We 

observed formation of minor species at ~ -594 ppm, perhaps a protonated pentavanadate. 

 
 

Fig. 4. 51V NMR spectra showing distribution of vanadium into individual species under different ionic 
strengths. Spectrum 1 – 33 mmol of Ca(NO3 )2 + 10 mmol NaVO3 ; spectrum 2 – 40 mmol Ca(NO3 )2 + 10 mmol 

NaVO3 ; spectrum 3 – 47 mmol Ca(NO3 )2 + 10 mmol NaVO3 
 

Also, higher concentrations of Ca(NO3)2 were mixed with NaVO3, in order to observe 

the effects of increasing ionic strength. Higher solubility of Ca(NO3)2 over NaVO3 allows 

preparation of solutions with higher ionic strength. 5 sample solutions were obtained by 

mixing 10 mmol of 1 M NaVO3 with 60, 70, 80, 90 and 100 mmol of 10 M Ca(NO3)2, 

respectively. The best result was measured after mixing the 12 mmol of 10M Ca(NO3)2 

solution with 10 mmol of 1M NaVO3. In the resulting solution, only one signal was obtained, 

which corresponds most likely to the (V5O15)5- anion, although its chemical shift is at 

unexpectedly low region. 
 

 
 

Fig. 5. 51V NMR spectra showing distribution of vanadium into individual species under different ionic 
strengths. Spectrum 1 – 10 mmol NaVO3 + 60 mmol of Ca(NO3 )2 ; spectrum 2 – 10 mmol NaVO3 + 70 mmol 
Ca(NO3 )2 ; spectrum 3 – 10 mmol NaVO3 + 80 mmol Ca(NO3 )2 , spectrum 4 – 10 mmol NaVO3 + 90 mmol 

Ca(NO3 )2 , spectrum 5 – 10 mmol NaVO3 + 100 mmol Ca(NO3 )2 
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Fig. 6. Spectrum obtained after measuring the solution containing 120 mmol Ca(NO3 )2 and 10 mmol of NaVO3 
 

A possible decomposition of decavanadates into oligonuclear vanadates in organic 

solvents was also performed. First, decavanadate solution was prepared by dissolving the 

0,105 g of [(n-C4H9)4N]3[H3V10O28] crystals in 5 ml of acetonitrile. The original solution 

was analyzed by 51V NMR. Then, 7 solutions were prepared. They were split into two sets. 

The first set of 2 sample solutions was prepared by the addition of a base (NBu4OH) and an 

acid (H2SO4). The second set of 5 sample solutions was prepared by the addition of different 

concentrations of NBu4OH (200, 300, 400, 500 and 600 µl, respectively) into the 

decavanadate solution. The decomposition of the decavanadate into mixture of (V4O12)4- and 

(V5O15)5- can be observed at low NBu4OH content. 
 

 
 

Fig. 7. The influence of various concentrations of NBu4 OH in decavanadate solution. Spectrum 1 – 200µl 
NBu4 OH + decavanadate solution; spectrum 2 - 300µl NBu4 OH + decavanadate solution; spectrum 3 - 400µl 
NBu4OH + decavanadate solution; spectrum 4 - 500µl NBu4 OH + decavanadate solution; spectrum 5 - 600µl 

NBu4 OH + decavanadate solution 
 

Precipitation reactions were also performed, using alcohols and basic compounds, such 
as methanol, ethanol, propanol, acetone, THF, isobutanol, dimethylsulfoxide or diethylether. 
These compounds were mixed with a solution, prepared by mixing 10 ml of 1 M NaVO3 and 
12 ml of 10 M Ca(NO3)2. However, none of these reactions were successful. The common 
results were either creation of two liquid phases, or creation of crystals of Ca(VO3)2 

(confirmed by FT-IR and volumetric titration). 
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Summary 

During these experiments, optimal conditions for obtaining (V5O15)5- anion were 

looked for. The results showed, that for obtaining this anion in a solution, the room 

temperature (25°C) and approximately neutral pH (6-8) are needed. The best results were 

obtained from the solutions where higher concentrations of Ca(NO3)2 were mixed with 

NaVO3 stock solution. The (V5O15)5- is probably the only species present in aqueous solution 

composed of 10 mmol of NaVO3 and 120 mmol of Ca(VO3)2. However, there has been no 

success of finding the optimal conditions for V5O15
5- crystallization yet, and basic 

compounds, as well as other attempts, did not work out. 
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Abstract 

 
How copper ions and S-adenosylmetionine regulate phospholid biosynthesis in S. cerevisiae. 
The yeast Saccharomyces cerevisiae membrane phospholipid composition closely resembles that of 

higher eukaryotes. The most abundant is phosphatidylcholine (PC). Cho2 and opi3 mutants, defective in the 
methylation pathway of PC biosynthesis, are sensitive to supraphysiological concentration of copper ions. 
Analysis of the phospholipid CDP-choline pathway identified decreased choline uptake as one of the reasons for 
increased sensitivity of cho2 and opi3 mutants to the presence of copper. Copper ions influence the biosynthesis 
or assembly of the sole yeast plasma membrane choline transporter Hnm1p. Conversion of S-adenozylmetionine 
(SAM) to S-adenozylhomocysteine (SAH) in the methylation pathway leading to PC is essential in case when 
biosynthesis of methionin is blocked. These mutants emphasized important link between phospholipid synthesis 
and sulfur-containing amino acid synthesis in S. cerevisiae. 

 
 
Keywords: phosphatidylcholine; S-adenosylhomocysteine; copper; Saccharomyces cerevisiae 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Základnou stavebnou štruktúrou membrán je semipermeabilná fosfolipidová dvojvrstva. 

Najrozšírenejšími fosfolipidmi u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae sú fosfatidylcholín 

(PC), fosfatidyletanolamín (PE), fosfatidylinozitol (PI) a fosfatidylserín (PS). Optimálne 

lipidové zloženie membrán je zabezpečené regulovanou koordináciou biosyntézy, transportu, 

remodelingu, degradáciou lipidov a opätovnou syntézou s použitím ich degradačných 

produktov. [1]. 

Syntéza fosfatidylcholínu prebieha dvomi biosyntetickými dráhami - metylačnou a CDP- 

cholínovou dráhou (Kennedyho dráhou). Prvá zahŕňa tvorbu cytidíndifosfát-diacylglycerolu 

(CDP- DAG), ktorý poskytne svoju fosfatidylovú skupinu serínu a pomocou PS syntázy 

vzniká fosfatidylserín. Jeho dekarboxyláciou vzniká PE, ktorý postupnou trojitou metyláciou 

konvertuje  na   PC   za   prítomnosti   PE   metyltransferázy,   kódovanej   CHO2   génom 

a fosfolipidmetyltransferázy, kódovanej OPI3 génom [2]. Ako donor metylačných  skupín 

slúži S-adenozylmetionín (SAM), z ktorého vzniká S-adenozylhomocysteín (SAH). SAH sa 

ďalej využíva pri metylácii proteínov, nukleových kyselín a lipidov [3,4]. Syntéza SAM je 

koregulovaná množstvom metionínu a cysteínu v bunke [3]. Táto reakcia, konverzia SAM na 
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SAH, reguluje niekoľko dôležitých bunkových reakcií, medzi ktoré patrí aj tvorba PC CDP- 

DAG dráhou. 

Druhou biosyntetickou dráhou tvorby PC je tzv. Kennedyho alebo CDP- cholínová dráha. 

Po pridaní exogénneho cholínu do média, bunka prijme cholín cez vysoko afinitný cholínový 

transportér Hnm1p. Cholín je následne fosforylovaný prostredníctvom cholínkinázy na 

fosfocholín. Ďalej pomocou príslušných transferáz na CDP-cholín, z ktorého vzniká PC. V 

prítomnosti exogénneho cholínu, kvasinky využívajú obidve dráhy syntézy. Kennedyho dráhu 

na syntézu PC a zároveň CDP-DAG dráhu na syntézu ostatných potrebných fosfolipidov [5]. 

Cieľom našej štúdie bolo zistiť, čo spôsobuje suprafyziologická koncentrácia medi na 

jednobunkový organizmus S. cerevisiae. Avšak neostali sme len pri meďnatých katiónoch, ale 

rozšírili sme hľadanie a spojili zdanlivo nesúvisiace biosyntetické dráhy tvorby PC a síru 

obsahujúce aminokyseliny. 
 
 

Materiál a metódy  
 

Tab. 1. Použité kmene 
 

kultúra označenie genotyp 
 
Sacharomyces cerevisiae 

BY 4741/ 
wt 

 
MAT a, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0 

Sacharomyces cerevisiae cho2Δ MAT a, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0, cho2Δ::kanMX 
Sacharomyces cerevisiae opi3Δ MAT a, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0, opi3Δ::kanMX 

 
Sacharomyces cerevisiae 

 
cho2opi3Δ 

MAT a, his3Δ1, leu2Δ0, met15Δ0, ura3Δ0, cho2Δ::natMX, 
opi3Δ::kanMX 

Sacharomyces cerevisiae BY 4742 MAT α, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, ura3Δ0 
Sacharomyces cerevisiae cho2Δ-2 MAT α, his3Δ1, leu2Δ0, lys2Δ0, ura3Δ0,cho2Δ::kanMX 

 
 

Test citlivosti na Cu. Kmene S. cerevisiae s genetickým pozadím BY4741 wt, cho2 

a opi3 delečné mutanty boli testované na YPD kompletných pôdach s prídavkom 0, 5, 10, 

15mM CuSO4, vysievané na 106, 105, 104, 103 buniek. Bunky boli kultivované 3 dni pri 30°C. 

Všetky spomínané kmene z Tab.1 boli testované na syntetických YNB kompletných médiách 

s prídavkom 0; 0,5; 1mM CuSO4, s prídavkom 0 a 1mM cholínu, a s prídavkom 0 a 1mM 

monometyletanolamínu. Boli vysievané spoty 106, 105, 104, 103 buniek a kultivované 3 dni pri 
 

30°C. 
 

Izolácia PC. Testované kmene BY 4741 rástli bez cholínu, s obsahom 0mM; 0,2mM 

a 0,5mM Cu2+. K týmto kmeňom sa pridal značený [metyl-14C]cholínchlorid a nechal sa 

inkubovať 30 min pri 28°C. Bunky sa prefiltrovali a premyli studeným cholínchloridom. Z 

nich sa extrahovali lipidy, naniesli na silikagélovú TLC platňu. Platňa sa vyvíjala v zmesi 
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CH:M:NH4OH:H20  (66:27:3:0,8),  kde  sa  príslušné  škvrny  PC  vyškriabali  a stanovili 

rádioaktivitu vo vzorkách [5]. 

Meranie importu cholínu do bunky. Pri meraní vstupu cholínu do buniek, bunky rástli 

v YNB médiu s cholínom,  pričom  časť  z nich rástla v prítomnosti 0; 0,2; 0,5 mM Cu2+ 

a druhá časť rástla bez prídavku medi. K druhej skupine buniek bola meď pridaná v čase 0 

min. V čase 0 min. boli bunky premyté čistým YNB médiom bez cholínu a bez medi. Zároveň 

bol  pridaný   rádioaktívne   značený   [metyl-14C]cholínchlorid   a   bunkové   frakcie   boli 

v jednotlivých časových intervaloch odoberané a filtrované. Vo vzorkách bola meraná 

rádioaktivita [5]. 

Q-PRC. Na meranie expresie HNM1 génu boli navrhnuté a otestované špecifické 

HNM1 primery nachádzajúce sa vo vnútri génu. Pomocou komerčne dostupného kitu Jena 

Bioscence bola izolovaná RNA z kmeňov wt BY4741 a cho2Δ. Následne bola prepísaná do 

cDNA a analyzovaná pomocou qPCR cyklera. 

Western blot. Na prípravu western blotu boli z kmeňov wt BY4741 a cho2Δ 

pripravené bunkové lyzáty, v ktorých HNM1 gén mal na svojom C-konci integrovanú značku 

TAP (Tandem Affinity Purification) spolu s histidínovým selekčným markerom. Stanovili sa 

proteíny podľa metódy Bradfordovej [6], spustila sa SDS-PAGE, rozdelené proteíny sa 

preblotili na nitrocelulózovú membránu a ďalej inkubovali cez noc pomocou primárnych 

protilátok  anti-TAP  (1:1500).  Na   druhý   deň   bola   membrána   premytá   a inkubovaná 

so sekundárnymi protilátkami anti-rabbit (1:10000) a detekovaná chemiluminiscenčnou 

metódou. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V predchádzajúcich experimentoch vykonaných v našom laboratóriu sa ukázalo, že 

ióny medi  ovplyvňujú  rast  mutantov  s deletovanými  génmi  biosyntézy  fosfatidylcholínu 

v bunkách Saccharomyces cerevisiae. V ďalších experimentoch sme pozorovali zvýšenú 

citlivosť kmeňov s deletovanými CHO2 a OPI3 génmi na vyššie koncentrácie meďnatých 

katiónov v YPD médiu (1-15mM Cu2+) v porovnaní so štandardným kmeňom BY4741 [5]. 

Vzhľadom k tomu, že produkty týchto génov katalyzujú metyláciu PE na PC, sme sa zamerali 

na sledovanie vplyvu meďnatých katiónov na biosyntézu PC v bunkách. 

Pomocou rádioaktívne značeného [metyl-14C]cholínu sme stanovili množstvo cholínu 
 

vstupujúceho do buniek BY4741 a obsah PC v týchto bunkách kultivovaných v médiách s 
 

rôznymi koncentráciámi meďnatých katiónov. Zistili sme, že množstvo značeného cholínu 
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vstupujúceho do buniek je ovplyvnené zvyšujúcimi sa koncentráciami iónov medi v médiu. 

Čím je koncentrácia Cu2+ v médiu vyššia, tým je import značeného cholínchloridu do buniek 

menší. Podobný efekt sme namerali aj u novonasyntetizovaného PC pridaním externého 

cholínu. Prvý krok biosyntézy PC využitím Kennedyho CDP-cholínovej dráhy je vstup 

cholínu do bunky. Kvasinka Saccharomyces cerevisiae má iba jeden cholínový transportný 

systém kódovaný HNM1 génom so systematickým názvom YGL077C. Zistili sme, že ióny 

medi ovplyvňujú import cholínu do bunky pri dlhodobej kultivácii a nie pridaním meďnatých 

katiónov počas krátkodobého merania importu cholínu. To znamená, že ióny medi nepôsobia 

priamo na transportný systém cholínu, ale pravdepodobne pôsobia na úrovni syntézy 

cholínového transportéra [5]. Ďalšou možnosťou zníženého importu cholínu do bunky je, že 

kvasinka S. cerevisiae je schopná vytvárať na povrchu H2S, ktorý interaguje s Cu2+ za vzniku 

CuS na povrchu bunky [7]. CuS je nerozpustný minerál s pravdepodobnou funkciou obrany 

kvasinky pred vysokými koncentráciami kovov v bunke. My sme analyzovali aj iné druhy 

kovov pomocou kultivačných testov, ale podobný efekt sme nezaznamenali nikde inde. 

A tak sme sa zamerali na analýzu syntézy proteínu Hnm1p prostredníctvom Western 

blotu (Obr.1). Zistili sme, že zvýšená koncentrácia iónov medi v médiu znižuje biogenézu 

cholínového transportéra Hnm1p, čím znižuje tvorbu PC CDP-cholínovou dráhou. 

 
 

Obr. 1. Western blot. Zvýšená koncentrácia iónov medi v médiu znižuje biogenézu cholínového 
transportéra Hnm1p. 

 
 

Ďalej sme sa analyzovali expresiu HNM1 génu. Tento transportný systém je pomerne 

ľahko ovplyvniteľný rôznymi podmienkami, napríklad pridaním exogénneho cholínu. V jeho 

prítomnosti sa cholínová transportná aktivita dramaticky znižuje [8]. Pozorovali sme podobný 

efekt, keď cholín v kultivačnom médiu prítomný nebol, expresia HNM1 bola zvýšená. Naviac, 

keď boli bunky inkubované v prítomnosti meďnatých katiónov, expresia HNM1 bola znížená. 

Podobný efekt sme zaznamenali aj u cho2 delečného mutanta (Obr.2). 
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Obr. 2. qPCR. U wt kultivovaného bez prítomnosti cholínu a bez medi je expresia HNM1 zvýšená a v 
prítomnosti medi sa jeho expresia znižuje. U cho2 delečného kmeňa kultivovaného s prídavkom 0,2mM Cu2+ sa 

expresia HNM1 výrazne znižuje v porovnaní s kultiváciou bez medi. 
 
 

Mutantné kmene s cho2Δ vykazujú znížené množstvo cysteínu v bunke, čo súvisí 

s prepojením dvoch dôležitý biosyntetických dráh, biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe PC 

a biosyntetickej dráhy vedúcej k tvorbe síru obsahujúcich aminokyselín [3]. A tak sme sa 

začali zaoberať analýzou biosyntetických dráh tvorby homocysteínu a z neho vytvorených 

produktov. 

 
Obr. 3. Metabolické dráhy – (A) Syntéza aminokyselín obsahujúcich síru v S. cerevisiae. (B) Syntéza PC v S. 

cerevisiae hlavnou CDP-diacylglycerolovou dráhou. Konverzia SAM na SAH prostredníctvom bunkových 
metylačných reakcií [3]. 

 
Naše skúmané kmene majú genetické pozadie BY4741, ktoré nesie met15Δ, čo 

znefunkčňuje de novo homocysteínovú syntézu. Zároveň, bunka je závislá na signifikantnom 

množstve SAH, ktorého významným zdrojom je metylácia PE na PC. Pri cho2Δ, zablokovaní 

prvého metylačného kroku premeny PE na PC, nedochádza k vytvoreniu dostatočného 

množstva SAH zo SAM. Po pridaní monometyletanolamínu do médiá, sa rast buniek výrazne 

zlepší, lebo dochádza k aktivácii Opi3p enzýmu a čiastočnému obnoveniu syntézy SAH. 
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Záver   
Mutanty defektné v metylačných krokoch biosyntetickej dráhy PC sú citlivejšie na 

 

prítomné meďnaté katióny v porovnaní so štandardným typom BY 4741. Zvýšená 

koncentrácia iónov medi v médiu znižuje expresiu cholínového transportéra Hnm1p, čím 

znižuje tvorbu PC prostredníctvom Kennedyho dráhy (CDP- cholínovej dráhy). Limitujúca 

schopnosť produkovať PC a zároveň zvýšená akumulácia meďnatých katiónov 

pravdepodobne prispieva k zníženiu viability kvasiniek S. cerevisiae v prítomnosti 

suprafyziologických koncentrácií  meďnatých  katiónov.  Zároveň,  na  zhoršený  rast  cho2Δ 

a opi3Δ mutantov vplýva nedostatočné množstvo vytvoreného SAH v bunke. 
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Abstract 

 
Derivation of stability diagrams for ferrates 
Contribution article deals with a study of interactions and stability of ferrates. Ferrates are oxide 

compound of 5 and 6 valent iron. A goal of my scientific work was to design stability diagrams of ferrates in pH- 
Eh, pH-log a(Fe) a Eh-log a(Fe) coordinates. According to achievements from the diagrams there was evaluated 
an anticipaed action of ferrates in nature environment. 

 
 
Keywords: iron; ferrates; Fe; Fe(+VI); Fe(+V); stability diagram; pH; Eh 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ferráty pútajú pozornosť vedeckej obce už niekoľko dekád. Majú ultimátne vlastnosti 

z hľadiska  oxidačného  pôsobenia.  V súčasnosti  sa  aktívne  uvažuje  a experimentuje  s ich 

využitím pri odstraňovaní kontaminácie vody metódou in situ chemickej oxidácie. Ferráty sú 

netoxické a prírodne nezávadné, čím sú priam predurčené k využívaniu v masovom merítku. 

Majú potenciál čistiť pitnú vodu, odpadové vody a dokonca by sa mohli uplatniť aj v rámci 

rozličných  industriálnych  procesov.  Na  vývoji  technológií pre  využívanie  ferrátov  sa 

celosvetovo  podieľa  množstvo  priemyselných  podnikov.  V rámci  Českej  republiky  je  to 

napríklad NANO IRON, s. r. o. so sídlom v Rajhrade. 

Nevýhodnou vlastnosťou ferrátov je ich vysoká miera nestabilnosti. Ich syntéza je 

náročná, či už na množstvo sprievodných procesov a ich činiteľov alebo na finančné zdroje. 

Situáciu sťažuje aj absencia odvodených pH-Eh diagramov a iných diagramov stability pre 

ferráty. Tieto diagramy by mohli napomôcť v štúdiu interakcií ferrátov vo vodnom prostredí. 

A práve touto problematikou vrátane zostrojenia diagramov stability sa zaoberá moja vedecká 

práca. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vlastná práca zahŕňala chemické odvodzovanie špécií ferrátov a ich spracovanie 

pomocou osobného počítača. Nasledujúci postup sa dal rozdeliť na dve hlavné etapy. Prvou 

z nich bolo doplňovanie termodynamickej databázy, ktorá bola nevyhnutná pre druhú časť, 

zaoberajúcu sa prácou v modelovacom programe The Geochemist’s Workbench®. 
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Na splnenie cieľov bola použitá databáza thermo.com.V8.R6+.tdat, ktorá pochádzala 

z webových stránok firmy Aqueous Solutions LLC [1]. Jej doplňovanie prebiehalo za pomoci 

počítačového softwaru Notepad++, ktorý bol schopný upravovať databázu bez nežiadúceho 

preformátovania potrebných dát. Databáza thermo.com.V8.R6+.tdat je voľne dostupný 

textový súbor, obsahujúci informácie o špéciách a rádionuklidoch štruktúrovaných do 

viacerých oddielov. 

Použité špécie pozostávali z ferrátov obsiahnutých v publikáciách [2] a [3]. Pre 

Fe(+VI) to boli konkrétne: FeO4
2-; HFeO4

-; H2FeO4(aq) a H3FeO4
+. Pri Fe(+V) sa jednalo 

o FeO4
3-; HFeO4

2-; H2FeO4
- a H3FeO4(aq). 

V rámci Fe(+VI) sa vychádzalo z tézy, ktorá pojednáva okrem iného aj o voľnej 

Gibbsovej energii a entropii ferrátov(+VI) [3]. V práci je odvodená hodnota Gibbsovej 

funkcie vzniku z prvkov v štandardnom stave ∆Gf° na približne -78 kcal mol-1, čo predstavuje 

-326 352 J mol-1. Na základe tejto hodnoty bol vypočítaný dekadický logaritmus rovnovážnej 
 

konštanty log K [I.]. 
 
 
 

log K = - ∆Gr° / ln(10) RT [I.] 
 
 
 

V tomto prípade, ∆Gr° predstavuje štandardnú Gibbsovu reakčnú funkciu. R platí pre 
 

molárnu plynovú konštantu s hodnotou 8,314 K-1 mol-1 a T je absolútna teplota, ktorá pri 25 
 

°C má 298,15 K. Hodnota ∆Gr° bola odvodená z definičnej rovnice pre FeO4
2- [II.]. 

 
 
 

FeO4 
2- + 4H+ = Fe2+ + 2H2 O + O2 (aq) [II.] 

 
 
 

Z nasledovných výpočtov bola vymeraná hodnota rovnovážnej konštanty na 39,0633. 

Tá bola pridaná spolu so špéciou FeO4
2- do databázy thermo.com.V8.R6.tdat v podobe redox 

páru. V prípade ostatných Fe(+VI) špécií sa vychádzalo z tab. 1. uvedeného v publikácii [2], 

odkiaľ boli použité hodnoty pK a spomínanej hodnoty log K pre FeO4
2- [III.]. 

 
 

pK = -log K [III.] 
 
 
 

Pri HFeO4- bola následne definovaná hodnota log K ako -7,23. Pre H2FeO4(aq) platí 

odvodená hodnota -10,73 a pre H3FeO4
+ platí -12,33. 
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Tab. 1. Disociačné konštanty a entalpie disociácie ferrátu (+VI) a (+V), upravené [2]. 
 

Rovnováha pKa (   ⁓25°C) 

H3 FeVIO4 
+ ↔ H+ + H2 FeVIO4 pKa1 = 1,6 ± 0,2 

H2 FeVIO4 ↔ H+ + HFeVIO4 
-
 pKa2 = 3,5 

HFeVIO4 
- ↔ H+ + FeVIO4 

2-
 pKa3 = 7,3 ± 0,1 

H3 FeVO4 ↔ H+ + H2 FeVO4 
-
 5,5 ≤ pKa1 ≥ 6,5 

H2 FeVO4 
- ↔ H+ + HFeVO4 

2-
 pKa2 ≈ 7,2 

HFeVO4 
2- ↔ H+ + FeVO4 

3-
 pKa3 = 10,1 

 
 

V prípade špécií Fe(+V) bol východiskový bod odlišný. Podstatným krokom bolo 

odvodiť hodnotu štandardnej reakčnej Gibbsovej funkcie a následne log K pre FeO4
3-. To 

bolo docielené pomocou hodnoty Gibbsovej funkcie ∆Gf° pre FeO4
2- a hodnote redox 

potenciálu   redox páru Fe(+VI)/Fe(V). Redox potenciál bol odhadnutý na 1,35 V [2]. 
Výpočet ∆Gr° bol odvodený nasledovným vzťahom, kde F predstavuje Faradayovu konštantu 

s hodnotou 96 485 C mol-1. Premenná n predstavuje počet vymenených elektrónov [IV.] 
 
 

∆Gr° = - nFEh° [IV.] 
 
 
 

Výpočet ∆Gr° bol tak stanovený na -130255 J. Následne bola vypočítaná hodnota 
 

∆Gf° pre FeO4
3-, respektíve G°(FeO4

3-) pomocou vzorca [V.]. Výsledok -456 607 J mol-1  bol 
 

použitý pre definičnú rovnicu FeO4
3- [VI.]. 

 
 
 

∆Gr° = G°(FeO4 
3-) - G°(FeO4 

2-) - e- [V.] 
 
 
 

FeO4 
3-  + 5H+ + 2.5 H2 O + .75 O2 (aq) + Fe2+ [VI.] 

 
 
 

Následne, podobne ako pri FeO4
2- bola vypočítaná hodnota log K, tentokrát pre FeO4

3- 

a s výsledkom 37,7398. Údaj bol zapísaný v databáze thermo.com.V8.R6.tdat v sekcii redox 

párov. 

Pre ostatné špécie Fe(+V) sa opäť vychádzalo z tab. 1. [2]. V prípade HFeO4
2- bola do 

 

databázy thermo.com.V8.R6.tdat pridaná hodnota log K = -10,1. Pre hodnoty špécií H2FeO4
-
 

 

a H3FeO4(aq) bol postup obdobný ako pri Fe(+VI), pričom boli odvodené na -17,3 a -23,3. 
 

Práca  s  The  Geochemist’s  Workbench  prebiehala v module Act2.exe. Pozostávala 

z postupného pridávania editovaných databáz thermo.com.V8.R6+.tdat, na základe ktorých sa 
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zostrojovali diagramy stability pH-Eh. V základnej sekcii modulu Act2.exe bola určená ako 

hlavná špécia dvojmocné železo Fe2+. Aktivita Fe2+ bola stanovená na 1x10-6. Diagram bol 
nastavený, aby k osi x priliehala hodnota pH s rozmedzím 0 až 14. Pre os y bol určený redox 

potenciál Eh s rozmedzím od -0,75 až 3 V. Diagram bol simulovaný v prostredí H2O a pri 

teplote 25°C. V rámci konfigurácie diagramu bolo simulované rozpojenie redox páru H2/H+. 
Boli tak zobrazené aj oblasti, kde sa voda nenachádza v stabilných podmienkach. Dôvodom 

bolo zobrazenie všetkých špécií ferrátov, nehľadiac na ich stabilitu vo vodnom prostredí, čím 

bol získaný detailnejší pohľad na ich vlastnosti. Na záver bolo potlačené zrážanie všetkých 

minerálov, čím sa umožnilo zobrazenie špécií Fe vo vodnom prostredí. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Po úspešnom doplnení databázy a jej prijatiu geochemickým modelovacím programom 

bol skonštruovaný diagram v pH-Eh súradniciach, zameriavajúci sa na špécie Fe (Obr. 1.). 

Konkrétne boli použité údaje špécií FeO4
2-, HFeO4

-, H2FeO4(aq), H3FeO4+, FeO4
3-, HFeO4

2-
 

,  H2FeO4
-,  H3FeO4(aq).  K nemu  bol  alternovaný     diagram  bez  potlačeného  zrážania 

 

minerálov (Obr. 2.). Následne boli diagramy modifikované a upravené pre oblasť stability 
 

vody (Obr. 3.) a (Obr. 4.). 
 

Zostrojenie diagramov  sa  dá  vyhodnotiť  ako  prínos  z hľadiska  štúdia  stability 

a interakcií ferrátov. Oblasť FeO4
2- bola rozvetvená pre špécie HFeO4

-, H2FeO4(aq), 

H3FeO4
+, FeO4

3-, HFeO4
2-, H2FeO4

-, H3FeO4(aq) a poskytuje tak detailnejší pohľad na 
pôsobenie ferrátov v prostredí vody. Špécie Fe(+VI) sa všeobecne nachádzajú v poli s vyšším 

stupňom Eh ako špécie Fe(+V). V rámci Fe(+VI) sa FeO4
2- nachádza v podmienkach 

približne v rozmedzí 7 až 14 pH a 1,5 až 3 V. To znamená prevažne alkalické prostredie. 

Naproti tomu ostatné špécie HFeO4
-, H2FeO4(aq), H3FeO4

+ sa vyskytujú v prevažne kyslom 
prostredí. Ich rozmedzie Eh sa pohybuje v dolnej hranici 1,5 až 2 V, pričom horná hranica pre 

diagram má 3 V. V prípade Fe(+V), špécie FeO4
3- a HFeO4

2- sa držia v alkalickom prostredí 

podobne ako FeO4
2-. Ich Eh sa pohybuje približne medzi 0,4 až 1,5 V. Na druhej strane špécie 

H2FeO4
-, H3FeO4(aq) si držia pozíciu v kyslom prostredí s rozmedzí hodnôt približne 1,5 až 

2 V, čo sa Eh týka. 

V prípade pH-Eh diagramu, kde nebolo potlačené zrážanie všetkých minerálov (Obr. 
 

4) vidíme, že veľká časť zlúčenín Fe3+ bola zrazená, pričom vzniká hematit. Na ostatných 

pozíciách vzniká napríklad magnetit alebo železo v čistej forme. Zrazenie hematitu jemne 

zachádza aj do pozícií, kde sú stabilné špécie Fe(+V). 
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V rámci pH-Eh diagramu (Obr. 3.), kde bola vyznačená oblasť stability vody 

pozorujeme, že počet stabilných ferrátov sa zredukoval na FeO4
2-. Jeho stabilita vo vodnom 

prostredí sa vyskytuje v malom spektre pri 0,5 V a extrémne alkalickom prostredí, čo výrazne 
sťažuje využitie ferrátov v praxi. Navyše pri zrážaní minerálov (Obr. 4.) vidíme, že 

podmienky stability pre FeO4
2- sú ešte špecifickejšie. Celkovo je možne vyhodnotiť, že ferráty 

vo vodnom prostredí sú nestabilné, aspoň čo sa týka praktických faktorov. 
 
 

 
 

Obr. 1. pH-Eh diagram pre zlúčeniny Fe 
rozpojený redox pár H2 /H+ a potlačené zrážanie 

minerálov. 
 

 
 

Obr. 3. pH-Eh diagram pre zlúčeniny Fe 
rozpojený redox pár H2 /H+ a bez potlačeného zrážania 

všetkých minerálov. 

Obr. 2. pH-Eh diagram pre zlúčeniny Fe 
stanovený pre oblasť stability vody a pri potlačení 

zrážania všetkých minerálov. 
 

 
 

Obr. 4. pH-Eh diagram pre zlúčeniny Fe 
stanovený pre oblasť stability vody a bez potlačeného 

zrážania všetkých minerálov. 
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Záver   
Ferráty, až na extrémne podmienky, sa dajú považovať vo vodnom prostredí v praxi za 

 

nestabilné. Prínosom je, že bola vytvorená nová databáza zohľadňujúca stabilitu ferrátov 

a k nej vytvorený reprezentatívny diagram. Získané poznatky z [4] môžu poslúžiť ako jeden 

zo zdrojov k ďalšiemu detailnejšiemu výskumu. 
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Abstract 

 
Fundamental genetic features of quartz veins near Hlubočky 
This work is focused on the description of hydrothermal mineralization in quartz veins which were taken 

near the village of Hlubočky. Attention was paid to the documentation of structural position of quarts veins, 
mineral composition of veins and fundamental genetic feature of solutions from which the veins were formed. 
The thesis describes the geology of the area and hydrothermal mineralization in the culm of Nízký Jeseník. At 
first, the samples were studied under the optical microscope and reflective microscope where the mineral 
composition was examined. After that, the microthermometric measurement in which we performed 
homogenization and cryometric method was made. 

 
Keywords: culm; Nízký Jeseník Uplands; hydrothermal veins; fluid inclusions; quartz 

 
 
 
Úvod a formulace cíle 

 

Hlubočky leží nedaleko krajského města Olomouc v moravskoslezském paleozoiku, 

přesněji v kulmu Nízkého Jeseníku. Práce byla zaměřena na hydrotermální mineralizaci, 

dokumentaci strukturní pozice hydrotermálních žil a získání základního charakteru 

hydrotermálních roztoků, z nichž vznikaly křemenné žíly. Již v minulosti zde probíhaly 

výzkumy, které zkoumaly původ a složení těchto žil [1 – 4]. 
 
 
Materiál a metody 

 

Během terénního výzkumu byly v roce 2013 na lokalitě odebrany vzorky s 

hydrotermální mineralizací. Poté bylo pomocí kompasu provedeno strukturní měření, které 

bylo vyhodnoceno v programu Stereo 32. 

Pro studium vzorků pro optický a odrazový mikroskop byly v brusírně Přírodovědecké 

fakulty MU zhotoveny leštěné výbrusy, které dosahovaly tloušťky 30 – 40 µm. Pro studium 

fluidních inkluzí byl zhotoven oboustranně leštěný preparát o tloušťce 100 µm. 

Studium fluidních inkluzí bylo provedeno optickým mikroskopem NIKON 

ECLIPSE 80i. Mikrotermometrický stolek byl požit od společnosti LINKAM. Pro zhotovení 

fotek inkluzí byl použit program Pixelink se stejnojmenným ovládacím software. Pro měření 

inkluzí byl použit software Linksys 32. U fluidních inkluzí byly měřeny následující parametry: 

Th teplota homogenizace, Tf - teplota vymrznutí, Te - eutektická teplota, Tmice- teplota tání 
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posledního krystalu ledu. Ve výpočtech byly použité stavové rovnice podle Bodnara [5]. 
 

 
 
Výsledky a diskuze 

 

Hydrotermální mineralizace se vyskytuje ve formě pravých žil, vázána na puklinový 

systém SZ-JV. Žíly dosahují mocností od 3 mm do 20 cm. 

Hydrotermální žíly jsou vázané na variskou tektoniku. Typická je jejich vláknitá 

stavba. Tvořené jsou převážně křemenem. Z rudních minerálů byl zastižen chalkopyrit, rutil, 

sfalerit a galenit. Ze sekundárních minerálu byl přítomen pouze malachit a limonit, který je 

zde ve formě povlaků. Střed žil je tvořen černým povlakem, který pravděpodobně reprezentují 

oxidy-hydroxidy manganu. 

Křemeny ve výbruse tvořily xenomorfní až hypautomorfní zrna. Charakteristické bylo 

undulózní zhášení ve zkřížených nikolech (XPT), což značí deformaci krystalů. Kontakty žil s 

horninou jsou ostré. Krystaly křemene krystalizovaly kolmo na horninu. Velikost krystalů 

křemene rostla do středu žíly a místy dosahovala až 1 cm. 

Mikrotermometrickou metodou byly studovány primární dvoufázové (L+V) inkluze. 

Kvůli malým velikostem bylo možné měřit pouze 25 primárních inkluzí. Velikost inkluzí byla 

od 3 µm do 27 µm. Stupeň zaplnění (F) se pohyboval od 0,80 do 0,95. Teploty homogenizace 

inkluzí byly v rozmezí od 85 °C do 195 °C (obr. 1). Naměřené teploty nasvědčují, že se jedná 

o nízkoteplotní mineralizaci. 
 
 

 
 
 

Obr. 1. Histogram četnosti teplot homogenizace 
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U většiny fluidní inkluzí byl problém provést kryometrickou metodu kvůli nízkým 

velikostem nebo špatné viditelnosti uvnitř inkluze. Také nebylo možné zjistit, jaká složka taje 

jako poslední. Proto bylo určeno, že jako poslední zřejmě taje led. Teploty tání posledního 

krystalu ledu se pohybovaly v rozmezí -10 °C až -26 °C (Obr. 2). Naměřené eutektické 

teploty se pohybovaly v rozmezí -31 °C až -62 °C, což indikuje přítomnost více solí v 

roztoku. 

Vypočítané salinity byly v rozmezí 18,63 hm. % NaCl ekv. (pro Tm= -15 °C) až 26,2 

hm. % NaCl ekv. (pro Tm= -26 °C). Z hodnot salinity je patrné, že mineralizace u Hluboček 

vznikala z vysoko salinních roztoků. Obdobná křemenná mineralizace se vyskytuje u Zlatého 

dolu poblíž Hluboček [3,6] a u Domašova nad Bystřicí [2]. Stáří mineralizace je 

pravděpodobně karbon-perm [7]. Zdrojem roztoku je pravděpodobně mořská voda, 

mobilizovaná při  deformačních  a metamorfních  procesech.  Zdrojem  síry  a uhlíku  byl 

v okolních horninách [2]. 
 
 

 
 
 
 

Obr. 2. Teplota tání posledního krystalu ledu ve dvoufázové inkluzi (L+V) 
 
 
 

Závěr   
Žíly  mají  vláknitou  stavbu  a jsou  vázaný  na  puklinový  systém  SZ-JV.  Pomocí 

 

optického  a  odrazového  mikroskopu  byly určeny hlavní  minerály.  Žíly tvoří  křemen,  ve 
 

kterém  nalezneme  chalkopyrit,  rutil,  sfalerit  a galenit.  Ze  sekundárních  minerálu  se  zde 

1186 



vyskytuje malachit a limonit. 
 

Pomocí mikrotermometrického měření byl zjištěn základní charakter vodního roztoku. 

Podle hodnot naměřených při homogenizační a kryometrické metodě lze usuzovat, že žíly 

vznikaly z nízkoteplotných a vysoce salinních roztoků. Naměřené eutektické teploty indikují 

přítomnost NaCl, CaCl2, FeCl2, FeCl3, KCl, MgCl2. 
 
 
 
Poděkování 

 

Na tomto místě bych chtěl poděkovat panu doc. RNDr. Marku Slobodníkovi, CSc. za 

vedení, odbornou pomoc a cenné rady i poskytnuté materiály při vypracování bakalářské 

práce, dále Mgr. Martinu Kontárovi a Bc. Přemyslu Pořádkovi za rady ohledně interpretace 

mikrotermometrických dat. 
 
 
Seznam použité literatury 

 

[1] Zimák  J.,  Večeřa  J.  (1991)  Acta  Univ.  Palacki.  Olomuc.,  Fac.  Rer.  Nat.,  3, 
 

Geographica-Geologica 30, p. 63 
 

[2] Slobodník M., Muchez P., Viaene W. (1994) Geol. Výzk. Mor. Slez v r. 1994, p. 72 

[3] Zimák J., Losos Z., Novotný P., et al. (2002) Journ. Czech Geol. Soc. 47 (3–4), p. 111 

[4] Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., et al. (2003) Acta Univ. Palacki. Olomouc., Fac. 
 

Rer. Nat. Geologica, 38, p. 7 
 

[5] Bodnar R. J. (2003) Geochim. Cosmochim. Acta 57, p. 683 
 

[6] Kotlánová M. (2013) Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění z lokality 

Zlatý důl u Hluboček. (Bakalářská práce) Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, 

Olomouc. 

[7] Češková L. (1978) Folia přírodověd. Fak. Univ. J.E. Purkyně v Brně, Geol. 19(3), p. 5 

1187 



Paleogeografická interpretácia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov 
albu až cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika 

 

 
Simona Bellová, Roman Aubrecht 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a 

paleontológie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 
simona.bellova@gmail.com 

 
 
 
Abstract 

Paleogeographic interpretation of the heavy mineral assemblages from the Albian to Cenomanian 
sediments of the Klape Unit, Tatric & Fatric units 

This work provide a systematic research of clastic material in Klape Unit and Poruba Formation as 
well of their paleogeographical relationship. The reasearch showed that both units are dominated by spinel, 
tourmaline, zircon and garnet, howewer, differing in their percentages. Almandine garnets probably came from 
rocks, which were similar to the crystalline basement of the Western Carpathians. Pyrope-almandine garnets 
came from the now non-existent granulite rocks of the Oravic continental segment derived from the Moldanubic 
zone of the Bohemian Massif. Alkaline tourmalines probably came from metamorphosed sediments and 
granitoid source area, located north of the Tatric Unit. Cr-spinels were derived from ultramafic rocks of upper 
mantle, probably from Meliatic oceanic crust. Glaucophane and ferroglaucophane grains were derived from the 
blue schists most probably from the same realm and their protolith were mostly mafic rocks. 

 
Keywords: heavy minerals; the Cretaceous; Klape Unit; Poruba Formation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V albe sa na území Západných Karpát uplatňoval flyšový vývoj, ktorý má však v 

dôsledku značného členenia západokarpatského priestoru v každej jednotke osobitný ráz. 

Najväčšie hrúbky sedimentov albu predstavujú flyšové súvrstvia v klapskej jednotke, v zóne 

uzatvárajúcej sa panvy pieninsko-meliatského oceánu a následnej kolízie bloku centrálnych 

Západných Karpát s podložím vonkajších Karpát. 

Klapská sekvencia je súčasťou bradlového pásma a vyskytuje sa na Považí i Orave. Jej 

dominantou sú mocné albsko-cenomanské súbory ,,divokého flyšu“ s polohami exotických 

konglomerátov. Manínska jednotka je južnejšou / najvnútornejšou sekvenciou bradlového 

pásma aj keď jej pôvod je však preukázateľne centrálnokarpatský [1]. Kulmináciu vývoja v 

severných zónach centrálnych Západných Karpát odzrkadľuje albsko-cenomanský flyšový 

vývoj tatrika i fatrika – porubské súvrstvie. V južnejšej jednotke, v krížňanskom príkrove, 

podobne ako v severnom tatriku, flyšové komplexy ukončujú karbonátové sekvencie [2]. 

Nástup flyšového súvrstvia v albe, jeho náhrada za karbonátový sled sa viaže s 

prestavbou paleogeografického plánu a je tiež prejavom významných tektonických pohybov. 

Sedimentácia je v niektorých jednotkách pred nástupom flyšu prerušená. Toto prerušenie je 

najdlhšie a najvýraznejšie v manínskej jednotke [3]. Proveniencia ťažkých minerálov klapskej 
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jednotky a jej súvislosť so synorogénnym flyšovým vývojom tatrika a fatrika predstavuje z 

hľadiska paleogeografickej rekonštrukcie stále doposiaľ nevyriešený problém. 

Hypotézy predpokladajú rozhranie / kordiléru (?) medzi klapskou a manínskou 

jednotkou [4] ale taktiež sa uvažuje aj o pozícii klapskej jednotky v rámci sedimentačného 

priestoru fatrika pričom autor chápe klapský flyš ako obdobu porubského flyšu tatrika a 

fatrika [5]. Napriek tomu doposiaľ chýbal systematický výskum, týkajúci sa proveniencie 

ťažkých minerálov v týchto jednotkách, o ktorom pojednáva táto práca. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Systematickú analýzu ťažkých minerálov sedimentov klapskej jednotky a porubského 

súvrstvia sme začali zozbieraním celkovo 30 vzoriek o priemernej gramáži 2 kg. Vzorky sa 

podrvili, presitovali na veľkosť zŕn 0,08 – 1 mm a vyseparovala sa z nich ťažká frakcia 

pomocou bromoformu. 

Časť výslednej frakcie ťažkých minerálov bola študovaná v prechádzajúcom svetle a 

taktiež sa optickými metódami stanovilo percentuálne zastúpenie (priehľadných) ťažkých 

minerálov. Zo zvyšnej frakcie sa granáty, spinely, turmalíny a modré amfiboly ručne 

vyseparovali, zaliali do epoxidovej živice a boli následne analyzované pomocou elektrónovej 

mikroanalýzy na prístoji CAMECA SX - 100 s osadeným ED detektorom KEVEX DELTA 

IV pri hodnotách urýchľovacieho napätia 15 kV, prúdu lúča 20 nA a priemeru lúča 2 μm (pre 

granát a spinel) a 3 μm (pre turmalíny). Pri tejto metóde bola použitá presnejšia 

štandardizovaná vlnová dĺžka RTG žiarenia. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Porovnanie asociácií ťažkých minerálov ukázalo, že v oboch jednotkách dominujú 

rovnaké stabilné minerály - spinel, turmalín, zirkón a granát (Obr.1.). Asociáciu minerálov 

sedimentov klapskej jednotky tvorí dominantne spinel, turmalín, zirkón a granát. Nápadný 

rozsah dosiahol modrý amfibol – glaukofán a feroglaukofán vo vzorke N11 (Predmier). 

Asociáciu minerálov sedimentov porubského súvrstvia tvorí dominantne granát, zirkón, 

turmalín a spinel. 
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Obr.1. Percentuálne zastúpenie priesvitných ťažkých minerálov v študovaných vzorkách 
Vysvetlivky: Grt – granát; Zr –zirkón; Ru – rutil; Tu – turmalín; Ap – apatit; Am – amfibol; Ti – titanit; St – 

staurolit; Sp – spinel; Dis – distén; MA - modrý amfibol; Ep – epidot; Klapská jednotka: N11 – Predmier; N10 – 
Plevník; N9 - Považská Teplá; N8 - Považská Bystrica; N7 – Udiča; N6 – Orlové; N5 – Uhry; N4 - Nosice, 

Bačova; N3 - Nosice, Hviezda; Porubské súvrstvie: VD2 - Vrátna dolina; H1 - dolina Havrania; VK - Vyšný 
Kubín; BR2 - Vyšný Brankov; BP - Biely potok; LD - Ľubochnianska dolina; VS - Vyšehradské sedlo; MK-v1 - 

Malé Karpaty; MK -v2 - Malé Karpaty; SM - sedlo Medziholie 
 
 

Granáty predstavujú najmä almandíny a pyrop-almaníny. Almandínové zloženie 

poukazuje na pôvod granátov zo svorov, rúl a amfibolitov metamorfovaných v podmienkach 

amfibolitovej (nižšej) fácie alebo môžu mať takisto pôvod v modrých bridliciach, 

migmatitoch, peraluminóznych granitoch, skarnoch, kontaktných rohovcoch a serpentinitoch 

[6]. Pyrop-almandínové zloženie indikuje pôvod granátov z granit-pyroxenických amfibolitov 

a rúl alebo granulitov metamorfovaných v podmienkach prechodnej zóny medzi vyššou 

amfibolitovou až granulitovou fáciou. 

V skupine turmalínov prevládli alkalické turmalíny (Na-Fe skoryl – Na-Mg dravit). 

Analýza takisto potvrdila, metapelitický a metapsamitický charakter materských hornín, ktoré 

môžu (/nemusia) koexistovať s Al-saturačnou fázou alebo sa jedná o kremenno-turmalinické 

či vápenato-silikátové horniny obohatené o Fe3+ [7]. Materské horniny predstavovali teda 

alkalické nízko až stredne metamorfované horniny a v menšej miere aj o magmatické 

granitoidné horniny ochudobnené o lítium. 

Cr-spinely sú hojnými ťažkými minerálmi v oboch skúmaných jednotkách. Sú 

dominantne nízkotitánové (Obr.3.) a elektrónovou mikroanalýzou sa potvrdili ako 

komponenty peridotitov vrchného plášťa. Analýzy chemizmu na základe peridotitových typov 

klasifikovali spinely ako prechodný typ a pomerom Cr# vs Mg# (Obr.2.) sa zaradili medzi 

harzburgity a magmatické kumuláty [8]. Analýzy s vyššími obsahmi titánu preukázali nielen 

hlbinný ale aj vulkanický pôvod spinelov (Obr.3.) z bazaltov zaoblúkových paniev 

(podiformné chromity) a z prostredia typu ,,W. Greenland“. Analýza z lokality Predmier 

preukázala pôvod aj v bazaltoch stredooceánskych riftov – lherzolity (Obr.2.; 3.). 
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Obr.2. Diagram vzťahu Mg# (Mg/Mg+Fe2+) a Cr# (Cr/Cr+Al) analyzovaných spinelov (upravené 
 

podľa [8]). 
 
 
 

Chemické zloženie nami skúmaných detritických Cr-spinelov sa premietlo do širšieho 

rozsahu v rámci diskriminačných diagramov (Obr.3.), kde sa v niektorých častiach polia 

značne prekrývajú, čo nevylučuje možnosť, že obe oceánske domény (váhikum aj 

meliatikum) mohli dodávať ofiolitový detrit s podobným chemickým zložením (lherzolity a 

harzburgity). 

 
 
 
 

Obr.3. Diagram vzťahu Al2 O3 a TiO2 analyzovaných spinelov [9].Vysvetlivky: SSZ = Supra-subduction 
zone (supra-subdukčné bazalty), MORB = Mid-oceanic ridge basalts (bazalty stredooceánskych chrbtov), LIP = 
large igneous provinces (veľké magmatické provincie), BABB = Back-arc basins basalts (bazalty zaoblúkových 

paniev), OIB = ocean island basalts (bazalty oceánskych ostrovov), ARC = island arkcs (bazalty ostrovných 
oblúkov) 
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Z nášho výskumu piesčitej frakcie z lokality Predmier bola zistená hojná prítomnosť 

zŕn modrého amfibolu - glaukofánu a feroglaukofánu (Obr.4.). Glaukofán patrí medzi sodné 

amfiboly, do ktorých štruktúr vstupuje sodík pod vysokým tlakom a preto je považovaný za 

produkt vysokotlakovej nízkoteplotnej metamorfózy viažúcej sa iba na zóny subdukcie. Ich 

výskyty sú preto pri rekonštrukcii geodynamických modelov vývoja regiónov veľmi dôležité. 
 

 
 
 

 
 
 

Obr. 4. Klasifikácia skúmaných amfibolov [18] a fotografické snímky z mikroskopu 
 
 
 

Existujú domnienky, že chrómspinely v oraviku (vlastné jednotky bradlového pásma) 

a ofiolitový materiál v exotickom flyši klapskej jednotky majú ten istý zdroj [11]. Avšak proti 

hypotéze o pôvode z váhickej oceánskej domény svedčia nálezy takých exotických hornín ako 

klasty namúrskeho čierneho uhlia [12] alebo nemetamorfované devónske vápence [13], ktoré 

boli zjavne derivované zo severu Karpát. Rovnako boli nájdené aj horniny s afinitou k južným 

zónam, konkrétne vnútorným Západným Karpatom či Dinaridám. K takým horninám patria 

valúny z blokov typovo južných triasových platformových vápencov wettersteinského typu, 

ktoré sú typické pre silické jednotky; exotické valúny (tzv. Upohlavský typ) granitov typu A 

ako napr. Turčok alebo masív Velence [14]. Už vyššie spomínané devónske valúny vápencov 

môžu byť alternatívne derivované z viac južnejších zdrojov ako je napr. Transdanubického 

pohoria.  Z  albsko-cenomanských  konglomerátov  bradlového  pásma  boli  rádiometricky 

datované (40Ar/39Ar) glaukofanitové valúny, ktoré preukázali jurské veky metamorfizmu [15]. 
 

To korešponduje s hypotézou o pôvode z meliatského oceánu nakoľko ten sa uzatváral vo 

vrchnojurskom období čím tieto datovania vylučujú pôvod z váhického oceánu. 
 
 

Záver   
Výskum  ukázal,  že  v  turbiditných  formáciách  klapskej  jednotky  a porubského 

 

súvrstvia prevládajú rovnaké stabilné ťažké minerály - spinel, turmalín, zirkón, granát, avšak, 
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líšia sa svojim percentuálnym zastúpením. Almandínové granáty pochádzajú pravdepodobne 

z hornín, ktoré boli podobné kryštalinickému podložiu centrálnych Západných Karpát. Pyrop- 

almandínové granáty pochádzajú pravdepodobne z dnes už nejestvujúcich granulitických 

hornín z kôrového segmentu Oravika derivovaného z Moldanubickej časti Českého masívu. 

Turmalíny pochádzajú z metamorfovaných sedimentov i granitoidných hornín zdrojovej 

oblasti umiestnenej severne od tatrika. Cr-spinely boli derivované z vrchnoplášťových 

ultramafických hornín, pravdepodobne z meliatskej oceánskej kôry. Sodné amfiboly sú 

zastúpené glaukofánom a feroglaukofánom. Tieto amfiboly boli derivované z modrých 

bridlíc, pričom ich protolitom sú najčastejšie mafické horniny. Ich výskyt potvrdzuje 

prítomnosť oceánskeho typu kôry, pravdepodobne meliatskej oceánskej domény. 
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Abstract 

 

Pumpellyite, prehnite – retrograde minerals of Ca-skarns of Bratislava Massif 
Skarny bratislavského masívu sú naviazané na amfibolity, ktoré môžeme nájsť na troch lokalitách: 

Železná Studnička, Veľká Baňa, Záhorská Bystrica. Vysokoteplotné skarny boli  postihnuté retrográdnymi 
reakciami, najčastejšie metasomatického charakteru. Týmito procesmi vznikali v metamorfnom basemente 
sekundárne minerály pumpellyit a prehnit. Pumpellyit bratislavského masívu má charakter Al-typu (obsah Al2 O3 
24 to 27.5 hm.%) a podľa variácií obsahu železa sa rozčleňuje do dvoch skupín. Prehnit je vzácny minerál, ktorý 
tvorí vláknité kryštály v priamej asociácii s biotitom, ktorým prerastá. Vyznačuje sa malými chemickými 
variáciami. PT podmienky bratislavskej aureoly sa pohybujú na hranici 3,5 kbar a 550-650 °C. 

 
Keywords: Malé Karpaty; Bratislava Massif; skarn; metasomatism; pumpellyite; prehnite 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Skarny môžeme charakterizovať ako kontaktne metamorfované horniny, ktoré sa 

vytvárali na kontakte medzi magmatickou a sedimentárnou alebo metamorfovanou horninou, 

najčastejšie medzi intrudovanou granitickou magmou a karbonátmi za prítomnosti 

signifikantných chemických zmien – metasomatózy. Takéto vápenato-silikátové horniny sú 

dobrým indikátorom teplotno-tlakových pomerov ako aj CO2 režimu [1]. V bratislavskom 

masíve tvoria Ca-skarny cm až dm hrubé pozície v amfibolitoch, ktoré sú uzavreté v 

granitických horninách bratislavského masívu. 

Výskum je zameraný na identifikáciu a detailnú charakteristiku variácií v chemickom 

zložení retrográdnych indexových minerálov, ktoré boli doteraz identifikované iba klasickou 

petrografickou metódou pomocou optických vlastností [2 - 4]. Minerály Ca-skarnov sme 

charakterizovali za pomoci elektrónového mikroanalyzátora (EMPA). 
 
 

Materiál a metódy 
 

Minerály boli analyzované vo vzorkách leštených výbrusov skarnu z lokalít Veľká 

Baňa, Železná studnička a Záhorská Bystrica (Obr. 1), pomocou elektrónového 

mikroanalyzátora Cameca SX-100 (ŠGÚDŠ Bratislava) vo vlnovo-disperznom móde. Boli 

použité nasledovné meracie podmienky: urýchľovacie napätie 15 kV, merací prúd 10 až 20 
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nA, priemer elektrónového lúča 3 až 5 μm, čas merania prvku: 20 - 30 s. Boli použité 

syntetické a prírodné štandardy. Namerané hodnoty prvkov boli upravené korekciou PAP. 
 
 

 
 

Obr. 1. Geologická mapa – Bratislavský masív s vyznačenými lokalitami Ca-skarnov v amfibolitoch 
 
 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Ca-skarny bratislavského masívu majú masívnu až páskovanú štruktúru. Zeleno-hnedé 

vrstvy tvoria asociáciu amfibolových minerálov, minerálov epidotovej skupiny, pyroxénu a 

retrográdnych minerálov. Sivo-biele vrstvy obsahujú karbonátove minerály. Lokálne sa v 

dutinách vyskytujú vyvinuté kryštály epidotu a granátu do 3 mm. 
 
 
Pumpellyit – (Al) 

 

Pumpellyit tvorí nepravidelné kryštály idiomorfnej až allotriomorfnej štruktúry. 

Veľkosť individuálnych kryštálov dosahuje maximum 1 mm, veľkosť agregátov dosahuje 

veľkosť 5 mm (Obr. 2-A). Minerál sa vyskytuje v asociácii s pyroxénom a epidotom. Obsah 

Al2O3, ktorý je na úrovni 24 to 27.5 hm.% indikuje, že typ minerál Pumpellyit – (Al). 
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Zaznamenaná bola nepravidelná zonálnosť spôsobená nerovnomerným obsahom Fe a Al. 

Mikrosondove analýzy poukazujú na variácie obsahu železa, na základe ktorých môžeme 

minerál rozdeliť do dvoch skupín (Obr. 3). Prvá obsahuje vzorky z lokality Železná 

Studnička, kde obsah Fe dosahoval maxima 0,2 apfu. Druhú skupinu tvorí pumpellyit z 

lokality Veľká Baňa. Hodnoty Fe v tejto oblasti dosahujú výšku 0,2 až 0,35 apfu (Tab. 1). 
 
 

 
 
 

Obr. 2. BSE obrazy – A) asociácia minerálov s pumpellyitom, pyroxénom, epidotom, titanitom a albitom; B) 
prerastanie prehnitu a biotitu v asociácii s amfibolom, titanitom a amfibolom 

 
 

 
 
 

Obr. 3. Trojuholníkový diagram – Fe-Al-Mg diagram pumpellyitu z lokalít Železná Studnička a Veľká Baňa 
poukazujúci na variácie v obsahu Fe 
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Prehnit 
 

Veľmi raritný minerál v amfibolitových skarnoch je prehnit, ktorý bol nájdený iba na 

lokalite Záhorská Bystrica. Vyskytuje sa v asociácii s biotitom, ktorým priamo prerastá (obr. 

2-B). Genetické úvahy zvyčajne zahŕňajú možnosť metasomatózy amfibolu, alebo 

rekryštalizáciu prehnitu a biotitu z amfibolu [5]. Prehnit vytvára vláknité kryštály veľkosti do 

1 mm. Chemické zloženie poukazuje na podobné zloženie u všetkých vzoriek bez výrazných 

zmien Al a Ca (Tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Chemické analýzy minerálov – Mikrosondové analýzy (hm.%) pumpellyitu a prehnitu s prepočtom na 
apfu. Pumpellyit normalizovaný na 8 katiónov a 14 aniónov. Prehnit normalizovaný na 7 katiónov a 12 aniónov. 

 
 Pum-1 Pum-2 Pum-3 Pum-4 Prh-1 Prh-2 Prh-3 Prh-4 

SiO2 37.01 37.25 38.18 37.29 43.23 43.46 43.09 44.29 
TiO2 0.00 0.00 0.05 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 

Al2 O3 26.94 27.07 25.60 24.60 24.25 24.30 24.37 23.90 
Cr2 O3 0.00 0.00 0.07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
FeO 0.96 1.23 1.87 5.06 0.19 0.17 0.02 0.16 

Fe2 O3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 
MnO 0.13 0.07 0.20 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
MgO 3.22 3.08 3.43 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
CaO 23.21 23.16 23.26 20.00 26.43 26.25 26.61 25.04 

  Na 2 O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.14 0.05 0.51   
    H 2 O  * 7.45 7.47 7.51 7.35 4.30 4.31 4.31 4.30   
   TOTAL 98.92 99.33 100.17 98.67 98.46 98.63 98.60 98.20   

 
Si 2.917 2.924 2.984 2.981 3.012 3.020 2.999 3.078 
Ti 0.000 0.000 0.003 0.016 0.000 0.000 0.000 0.000 
Al 2.503 2.505 2.358 2.318 1.991 1.990 1.999 1.957 
Cr 0.000 0.000 0.004 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fe2+ 0.063 0.081 0.122 0.338 0.011 0.010 0.001 0.009 

Fe3+ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.000 
Mn 0.009 0.005 0.013 0.011 0.000 0.000 0.000 0.000 
Mg 0.378 0.360 0.400 0.459 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ca 1.960 1.948 1.948 1.713 1.973 1.955 1.985 1.864 
Na 0.000 0.000 0.000 0.000 0.008 0.019 0.007 0.069 

  H+ 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000   
  CATSUM 7.831 7.823 7.832 7.841 6.996 6.994 6.999 6.978   
  O 14.000 14.000 14.000 14.000 12.000 12.000 12.000 12.000   

 

 
 
 

Záver   
Vysokoteplotné skarny sú spravidla postihované retrográdnymi reakciami, najčastejšie 

 

metasomatického charakteru. V metamorfnom basemente Malých Karpát takýmito procesmi 

vznikli minerály pumpellyit a prehnit. Ich pôvod je úzko spätý z pumpellyitovo-prehnitovou 
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metamorfnou fáciou, ktorá je podporovaná klinochlórom. 
 

Na území Malých Karpát prevláda pumpellit typu Al, prípadne Mg, pričom obsahy Fe 

nedosahujú významné hodnoty. Pumpellyit vznikal primárne v litologickom prostredí bez 

obsahu kremeňa na úkor diopsidu, amfibolu, biotitu a granátu. Rast a zloženie pumpellyitu 

bolo významne ovplyvnené typom fluid a intenzitou ich infiltrácie. Prehnit zvyčajne nahrádza 

na An bohatý plagioklas [6]. 

Teplota formovania skarnov bratislavského masívu je zatiaľ iba odhadovaná. Súdiac 

podľa stability jednotlivých minerálov, by pri tlaku 3,5 kbar nemala teplota presiahnuť 

hodnotu 550—560 °C. 
 
 
Poďakovanie 

 

Príspevok vznikol za podpory grantu UK/315/2016. 
 
 
 
Zoznam použitej literatúry 

 

[1] Frey  M.,  Capitani  C.,  Liu  J.  G.  (1991)  A  new  petrogenetic  grid  for  low-grade 

metabasites. J. metamorph. Geol. 9, p. 497-509 

[2] Čajková M., Šamajová E. (1960) Contribution to topographic mineralogy of the Malé 

Karpaty Mountains. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen. Geol 4, p. 51-67 

[3] Cambel  B.,  Macek  J.  (1972)  Kontakt  kalziumsilikat  hornfelsen  in  der  Kleinen 

Karpaten. Geol. Carp., 23, p. 39 – 53 

[4]  Cambel B., Korikovsky S. P., Miklóš J., et al. (1989) Calc-silicate hornfelses (erlans 

and Ca-skarns) in  the Malé Karpaty Mts. region. Geol. Carpath. 40, p. 281-304 

[5] Phillips E. R., Rickwood P. C. (1975) The biotite prehnite association. Lithos 8, 

p. 275-281 

[6] Kováčik M. (2011) Pumpellyite-prehnite mineral assemblage in Tatric basement and 

its relation to the Central Western Carpathian units, Mineralia Slovaca 43, p. 263-272 

1198 



Anorganické polutanty v menších tokoch brnenskej aglomerácie 
 
 

Matej Böhmer 
 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakult, Ústav geologických věd, Kotlářská 267/2, 
611 37 Brno, Česká republika, matej.bohmer@gmail.com 

 
 
 
Abstract 

 
Inorganic pollutants in the Brno creeks 
This presentation is focused on documentation and better understanding of levels of creeks' 

contamination on southern border of Brno agglomeration. Study is dealing with pollutants, their consecutive 
analysis and evaluation. The work summarizes the theoretical knowledge of geology and hydrogeology of studied 
area. The practical part describes forms of processing with collected sediments and their consecutive analysis. 
The direct attention in evaluating is focused on potentially dangerous inorganic contaminant as lead, zinc, 
chrome, copper and arsenic. Results of analysis point at high level of contamination at Ivanovický potok 
in industrial area – Brno-Slatina and slightly increased level of contamination at Černovický potok. The results 
of RFA and TOC analyses were examined and outputs were modified into the form of graphs and tables. 
The results yielded an overview of the current state of creeks' contamination in area and the possibility of their 
further use. 

 
 
Keywords: river sediments; contamination; inorganic pollution; heavy metals; metalloids 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

V súčasnej dobe sa stretávame s problémami kontaminácie vo väčšine sfér Zeme, ako 

v regionálnom, tak i v globálnom merítku. Enormné zaťaženie polutantmi ovplyvňuje kvalitu 

života na celom svete. Aj z tohto dôvodu je moja práca a prezentácia zameraná na znečistenie 

hydrosféry aj pedosféry. Štúdia sleduje vplyv a stanovuje úroveň problémov kontaminácie 

z regionálneho hľadiska, a to v meste Brno a v jeho okolí. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Odber vzoriek riečnych sedimentov prebehol v dňoch 26. 09. 2014 a 27. 09. 2014. 

Z dna potokov bol odobraný  dnový  sediment  a dohromady  bolo  odobraných  celkom 

13 vzoriek - tri vzorky z Ivanovického potoka, dve vzorky z Tuřanského potoka, tri vzorky 

z riečneho toku Bobrava, tri vzorky z Moravanského potoka a dve vzorky z Černovického 

potoka. Odber prebiehal vždy na začiatku toku a na jeho konci, poprípade ak sa jednalo 

o dlhší tok, prebehol aj tretí odber v strednej časti toku. Po odbere vzoriek nasledovalo ich 

sušenie a príprava k ďalším analýzam. Vysušené vzorky boli zbavené organických častíc, 

rozdrvené a časť z nich bola vyseparovaná pomocou sitovacej techniky na frakciu menšiu 

než 0,2  mm  a  to  z dôvodu  prípravy  k  analýze  na  stanovenie  celkového  obsahu  uhlíka. 

1199 



Zostatok vzoriek bol namletý na frakciu menšiu než 0,063 mm. Na takto pripravenej časti 
 

vzoriek prebehla analýza röntgen-fluorescenčná (ďalej ako RFA). 
 

Obsah  organického  uhlíka  v  pevných   vzorkách   je   základným   parametrom 

pri hodnotení znečistenia prostredia a pre jeho určenie bol použitý analyzátor TOC Skylar 

Primacs SLC. Celkový anorganický uhlík (TIC) bol stanovený po odstránení karbonátov 

kyselinou chlorovodíkovou a následným termickým rozkladom pri 1200 °C v prúde kyslíku 

a celkový uhlík (TC) bol stanovený termickým rozkladom vzorky pri 1200 °C v prúde 

kyslíku. Obsah celkového organického uhlíku (TOC) sa vypočíta podľa rovnice 
 
 

TOC = TC – TIC. [I.] 
 
 
 
Každé  stanovenie  bolo  opakované  dvakrát  z  dôvodov  zaistenia  požadovanej  kvality 

analytického stanovenia. 

Obsah prvkov v riečnych sedimentoch bol určený röntgen-fluorescenčným 

analyzátorom, model Delta Innov-X Systems, Inc. Je to nedeštruktívna metóda zisťovania 

obsahu látok, ktorá je založená na meraní röntgenového žiarenia vzbudeného ožarovaním 

skúmaného vzorku. Vzbudzovaním charakteristického X–žiarenia vhodným primárnym 

žiarením detegujeme charakteristické röntgenové žiarenie, ktoré vzniká pri emisii elektrónu. 

Na jeho miesto sa dostáva iný elektrón z inej energetickej hladiny a rozdiel týchto energií sa 

vyžiari ako fotónové žiarenie, ktoré detegujeme. [1] 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vždy prebehli dve merania jedného vzorku pre zistenie TC, ktoré sa následne 

spriemerovali a dve merania jedného vzorku s pridaním HCl pre zistenie TIC, ktoré sa takisto 

spriemerovali. 

Výsledky uvedené v tabuľke 1 poukazujú na to, že s výnimkou toku Moravanského 

potoka sú hodnoty celkového organického uhlíka vyššie na konci toku než v blízkosti začiatku 

tokov. Najvyššie namerané hodnoty sú v Černovickom potoku. 
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Tab. 1. Analýza vzoriek pre zistenie TOC 
 
 

 
 

Lokalita 

 
 
Typ vzorku 

 
Dátum 
analýzy 

1. meranie 2. meranie  
priemerný 
obsah (%) 

 
TOC 
(%) 

 

navážka 
(mg) 

 

obsa
h 
(%) 

 

navážka 
(mg) 

 

obsah 
(%) 

 
 

Ivanovický 
potok 

A01 
A01 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

61,5 
64,1 

4,23 
3,88 

63,4 
64,4 

4,74 
3,97 

4,485 
3,925 

 
0,560 

A02 
A02 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

63,8 
65,3 

4,08 
3,17 

61,2 
63,0 

3,95 
3,48 

4,015 
3,325 

 
0,690 

 
 

Tuřanský 
potok 

B01 
B01 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

65,2 
62,1 

3,91 
3,28 

64,0 
66,2 

4,08 
3,09 

3,995 
3,185 

 
0,810 

B02 
B02 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

63,2 
64,0 

4,20 
3,25 

64,4 
62,6 

4,22 
3,75 

4,210 
3,500 

 
0,710 

 
 
 
 

Bobrava 

C01 
C01 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

60,8 
65,1 

3,45 
2,84 

68,3 
65,8 

3,47 
2,88 

3,460 
2,860 

 
0,600 

C02 
C02 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

63,9 
66,8 

3,79 
3,47 

64,6 
61,5 

3,86 
3,44 

3,825 
3,455 

 
0,370 

C03 
C03 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

62,7 
65,3 

2,99 
2,35 

61,3 
61,9 

2,76 
2,57 

2,875 
2,460 

 
0,415 

 
 
 

Moravanský 
potok 

D01 
D01 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

65,6 
63,0 

3,53 
2,84 

64,5 
62,9 

3,84 
2,71 

3,685 
2,775 

 
0,910 

D02 
D02 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

63,2 
68,4 

2,71 
2,26 

60,4 
67,9 

2,81 
2,17 

2,760 
2,215 

 
0,545 

D03 
D03 s HCl 

13.10.14 
20.10.14 

60,2 
62,8 

3,91 
3,31 

63,5 
64,6 

4,01 
2,67 

3,960 
2,990 

 
0,970 

 
 

Černovický 
potok 

E01 
E01 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

63,3 
67,7 

5,20 
4,40 

63,8 
65,0 

5,49 
4,17 

5,345 
4,285 

 
1,060 

E02 
E02 s HCl 

20.10.14 
20.10.14 

64,9 
60,6 

8,08 
5,64 

67,3 
66,3 

7,93 
5,63 

8,005 
5,635 

 
2,370 

 
 

V Ivanovickom potoku bolo nájdené najvyššie množstvo polutantov v ústí toku 

(vzorka A03) s najvyššími hodnotami všetkých sledovaných prvkov, ktoré prevyšovali normy 

okrem arzénu vo všetkých ohľadoch. Hodnoty  chrómu  na  tejto  lokalite  boli  vyššie 

než povoľuje norma až viac ako šesťnásobne a hodnoty medi viac ako päťnásobne. 
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Tab. 2. Výsledky RFA (v ppm) 
 
 

Lokalita Vzorka Obsah As Obsah Cr Obsah Pb Obsah Cu Obsah Zn 
 

Ivanovický potok 
A02 
A03 

0,64 
1,15 

6,43 
13,11 

0,84 
1,60 

1,91 
4,45 

1,70 
3,12 

 
Tuřanský potok 

B01 
B02 

0,67 
0,57 

6,31 
5,94 

0,90 
0,77 

1,96 
1,79 

2,24 
1,75 

 
 

Bobrava 
C01 0,60 6,84 0,81 1,94 1,74 
C02 0,61 6,93 0,84 1,99 1,77 
C03 0,58 6,69 0,79 1,88 1,58 

 
 

Moravanský potok 
D01 0,62 6,72 0,83 1,82 1,66 
D02 0,62 6,58 0,83 1,81 1,39 
D03 0,65 6,58 0,86 2,01 2,03 

 
Černovický potok 

E01 
E02 

0,69 
0,76 

6,29 
6,38 

0,92 
1,03 

2,06 
2,33 

2,08 
2,97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Graf obsahu ťažkých kovov a polokovov – výsledok RFA 
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Obsah anorganických polutantov, ťažkých kovov a polokovov vyjadrujúce stav vody 

vo vodných tokoch zohľadňuje: Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách 

přípustného  znečištění   povrchových   vod   a   odpadních   vod,   náležitostech   povolení 

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech. 
 
 
 

Záver   
Práca bola zameraná na pozorovanie a stanovenie úrovne kontaminácie na južnom 

 

okraji brnenskej aglomerácie. Prebehol odber vzoriek z piatich riečnych tokov, ich 

spracovanie a separácia na trinásť vzoriek určených pre analýzu TOC, a trinásť vzoriek 

pre analýzu RFA. 

Pri analýze na stanovenie celkového organického uhlíka boli spozorované hodnoty, 

ktoré sa výrazne nelíšia od bežne meraných hodnôt a spĺňajú normy. V oblasti Černovického 

potoka je mierne zvýšené množstvo uhlíka pripisované predovšetkým zvýšenému obsahu 

organického materiálu v toku, čo pri biologických procesoch hnitia spôsobuje tento stav. 

Pre stanovenie stopových prvkov použitá analýza RFA preukázala zvýšený obsah 

polutantov vo vzorke s označením A03 – Ivanovický potok a vo vzorke s označením E02 – 

Černovický potok. Okrem tejto vzorky a vzoriek pre Moravanský potok, kde sa z vyššie 

uvedených dôvodov predpokladali iné namerané hodnoty, sa potvrdili výsledky v medziach 

noriem. 

Spracované  dáta  sú  vhodné  pre  použitie  k  ďalším  štúdiám  či  výskumom,  alebo 
 

pre porovnanie a skúmanie zmien na týchto tokoch. 
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Abstract 

 
Spatial distribution of mineralization content of the ground water in Baldovce and Siva Brada 
The article describes the areal distribution of total mineralization in Baldovce and Sivá Brada, in the 

Hornád Basin in Slovakia. This area is built Paleogene sediments, below which there is contact two tectonic units 
Gemericum and Hronicum. The formation of mineral waters occur in Mesozoic complexes Hronicum. Tectonic 
lines which reserve Baldovská-Klčovská floe, in which emerge on the surface of mineral water. Of the 42 
database data has been processed kriging method parameter expressing a surface map content distribution total 
mineralization. Spatial distribution of total mineralization agrees with the tectonic fault detach Baldovská- 
Klčovská floe. 

 
 
Keywords: mineralization; Baldovce; Sivá Brada; Geographic information systems-GIS 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Hornádska kotlina predstavuje významnú oblasť, v ktorej sa sústreďuje viacero 

minerálnych prameňov. Tieto pramene sú viazané na križovanie sa tektonických línií 

prechádzajúcich naprieč Hornádskou kotlinou ohraničenou zo severnej strany Levočskými 

vrchmi, z východnej strany Braniskom, z južnej strany Galmusom. Najvýznamnejšia oblasť 

z pohľadu minerálnych vôd je sústredená v oblasti Baldoviec a Sivej Brady. 

Hydrogeologická štruktúra Baldoviec a Sivej Brady je vo vrchnej časti budovaná 

paleogénnymi horninami podtatranskej skupiny, ktorá je tvorená bielopotockým, zubereckým, 

hutnianským a borovským súvrstvím. V podloží paleogénnych sedimentov sa stretávajú dve 

tektonické jednotky gemerika a hronika [1]. Oblasť Baldoviec a Sivej Brady je postihnutá 

tektonickými líniami S - J a SV – JZ smeru [2]. Pravdepodobne, minerálne vody v tejto 

oblasti vystupujú na povrch po križujúcich sa neutesnených zlomových systémoch. K tvorbe 

minerálnej vody dochádza v mezozoických komplexoch hronika, čo naznačujú travertínové 

kopy Sivej Brady a realizované vrty BŠ-1 a BŠ – 5 [3]. Za infiltračnú oblasť sa považujú 

Levočské vrchy. Mineralizácia vôd baldovsko-klčovskej kryhy sa pohybuje do 7000 mg.l-1
 

 

miestami  až  do  12 000  mg.l-1.V dolnej  časti  je  pomerne  pestrého  chemického  zloženia 

pohybujúceho sa od Na - (Ca) - HC03 Cl - S04 cez Na - (Ca) - HC03 - Cl až k Na – Ca - (Mg) 
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- HC03 , v hornej časti Ca - (Mg) - HCO3 typu [2]. 
 

V minulosti sa v tejto oblasti nachádzali kúpele, v súčasnosti sa v Baldovciach 

nachádza plnička minerálnej vody „Baldovská“ (Obr.1 c), ktorá na plnenie v miestnom 

závode využíva vrty Deák (BV-1) a vrt Polux (B4-A) (Obr.1 a-b). 

Na základe dostupnej databázy z rozsiahleho hydrogeologického prieskumu 

realizovaného v minulosti je možné zrealizovať v geografických informačných systémoch 

interpolačnými metódami parametrickú mapu znázorňujúcu priestorovú distribúciu 

mineralizácie vôd v danej oblasti pre účely vytypovania zón s väčšou mineralizáciou. 
 
 

 
 

Obr. 1. Čerpacie vrty slúžiace na plniarenské účely pre minerálnu vodu Baldovská v miestnom závode – a) 
Deák (BV-1) a b) Polux (B4-A) c) plnička minerálnej vody Baldovská, foto: autor 
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Materiál a metódy 
 

Pre spracovanie plošnej distribúcie obsahu mineralizácie vôd bola vytvorená databáza 

obsahujúca 42 údajov, pochádzajúca z hydrogeologických vrtov z oblasti Baldoviec a Sivej 

brady. Tieto údaje boli spracované metódou krigingu v programoch geografických 

informačných služieb – GIS. Metóda kriging patrí medzi „príspevkové“ metódy a často sa 

využíva pre získavanie spoľahlivých lokálnych dát, ako aj globálnych odhadov sledovaných 

veličín. Úlohou tejto metódy je poskytnúť čo najlepší odhad hodnoty sledovanej veličiny v 

ľubovoľnom mieste záujmovej plochy na základe skupiny známych hodnôt [4]. Pre 

krigovanie platí vzťah: 
 
 

T* ᵢ [I.] 
 
 

kde : T* - odhadovaná hodnota v konkrétnom bode B, 
 

gᵢ - známa hodnota sledovanej veličiny v i-tom bode (vzorka), 
 

wᵢ - váha pozorovania v i-tom bode. 
 

Kritériom vhodnosti odhadu T* voči skutočnej hodnote T je rozptyl odhadu [5]. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Spracovaním údajov o celkovej mineralizácií (Obr.2) z 42 hydrogeologických vrtov 

z oblasti Baldoviec  a Sivej  Brady  interpolačnou  metódou  krigingu  podľa  rovnice  [I.] 

v geografických informačných systémoch je parametrická mapa záujmovej oblasti vyjadrujúca 

plošnú distribúciu celkovej mineralizácie podzemných vôd danej oblasti znázornenej na 

obrázku č.3. 

Výsledná parametrická mapa vyjadruje celkovú mineralizáciu rozdelenú do 10tich 

tried s určitým rozsahom rozdelenia zobrazených v samotnej legende príslušnej mapy. Graf 

znázorňujúci početnosť v jednotlivých triedach je zobrazený na obrázku č.4. 

Priemerná celková mineralizácia pohybujúca sa v tejto oblasti je 2541 mg.l-¹. Hodnota 

mediánu je 1372 mg.l-¹. Minimálna hodnota mineralizácie je 410 mg.l-¹ vo vrte PB-12, ktorý 

sa nachádza na úpätí svahu pod Stredným honom. Najvyššia hodnota mineralizácie je 12 001 

mg.l-¹ dokumentovaná vo vrte BŠ-2, ktorý sa nachádza v strede územia medzi Sivou Bradou a 

Baldovcami na zlomovej línií. 
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Obr. 2. Graf znázorňujúci obsah mineralizácie v jednotlivých vrtoch – na horizontálnej osi je označenie 
jednotlivých vrtov s obsahom mineralizácie vôd v oblasti Baldoviec a Sivej Brady na vertikálnej osi obsah 

mineralizácie v jednotlivých vrtoch 
 
 

Z výslednej parametrickej mapy zobrazenej na obrázku č.3 je vidieť zvýšenú 

koncentráciu celkovej mineralizácie tiahnucej sa od Baldoviec v smere z JZ na SV, čo 

korešponduje s tektonickou zlomovou líniou vyčleňujúcou baldovsko-klčovskú kryhu. 
 
 

 
 

Obr. 3. Mapa plošnej distribúcie obsahu mineralizácie Baldoviec a Sivej brady – Parametrická mapa 
zostavená zo 42 údajov z hydrogeologických vrtov interpolačnou metódou kriging v geografických informačných 

systémoch 
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Obr. 4. Histogram početnosti údajov v jednotlivých triedach – na horizontálnej osi triedy celkovej 
mineralizácie na vertikálnej osi početnosť údajov v jednotlivých triedach 

 
 

Záver   
Sformovanie podmienok vhodných pre výstup minerálnych vôd v zložitej geologicko- 

 

tektonickej stavby Hornádskej kotliny je komplikované. V prípade zlomových tektonických 

línií prechádzajúcich cez jednotlivé tektonické jednotky s kolektormi vôd uloženými nad 

sebou sa môže výsledok prejaviť koncentráciou a výstupom minerálnych vôd až na povrch, 

ako je to v prípade Baldoviec a Sivej Brady, ktorých plošná koncentrácia obsahu 

mineralizácie je viazaná práve na takéto tektonické línie prechádzajúce v smere od Baldoviec 

k Sivej Brade. 
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Abstract 

 
Calculating the level of safety in the program GEO 5 from the company FINE (Example wireless 

landslides in Saint Anton) 
The article describes the calculation of the level of safety on the landslide in Saint Anton through 

software GEO 5 - Slope Stability of the Czech company FINE. By obtaining data on the geometry of the slope, 
lithological interface, geotechnical characteristics, groundwater levels and the position of the slip surface we 
transferred calculate and set the level of safety, which moved at the current level of groundwater from 1.46 
through 1.56. in extreme groundwater level from 0.93 through 1.06. 

 
 
Keywords: landslide; Saint Anton; software GEO 5; stability 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Po výdatných zrážkových úhrnoch z roku 2010 došlo k aktivizácií viacerých 

svahových deformácií na území Slovenska. Do tejto skupiny zosuvov zaraďujeme i zosuv vo 

Sv. Antone, kde vplyvom nevhodných antropogénnych zásahov (úprava svahu pre futbalové 

ihrisko) s kombináciou klimatických podmienok došlo k aktivizácií zosuvu (Obr.1). 

V roku 2012 prebiehal na zosuve orientačný inžinierskogeologický prieskum pod 

vedením pracovníkov Katedry inžinierskej geológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej 

geofyziky prieskum, ktorý obsahoval 4 ERT profily (ERT – elektrická odporová tomografia) 

a 1 kopanú sonda o hĺbke 1,5 m v hornej časti svahovej deformácie na futbalovom ihrisku [1]. 

Orientačný prieskum vyvrcholil návrhom na sanačné opatrenia, ktoré spočívali v odvodnení 

časti zosuvu pod futbalovým ihriskom. O niečo neskôr sa ukončila čiastková záverečná úloha 

zadaná ŠGÚDŠ v Bratislave na inžinierskogeologický prieskum zosuvu, ktorej súčasťou boli 

3 inžinierskogeologické vrty JSA-1/2/3, ktorých realizátorom bola spoločnosť 
 

GEOKONTAKT s.r.o. so sídlom v Košiciach [2]. 
 

Na určenie stability svahu sa v súčasnosti využívajú softvéry, ktoré dokážu previesť 

veľké množstvo matematických operácií behom krátkeho času. V tejto práci sa zameriavame 

na softvérové prostredie GEO 5 – Stabilita svahov od českej spoločnosti FINE [3]. 
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Obr. 1. Situačná mapa s vyznačenou polohou zosuvu 
 
 
Materiál a metódy 

 

Spracovanie matematického modelu pre výpočet stability si vyžaduje poznať základné 

parametre o samotnom zosuve. Pre realizáciu výpočtu sú potrebné 4 základné a 1 dodatková 

charakteristika: 

1. Geometria svahu 
 

2. Litologické rozhranie vrstiev 
 

3. Geotechnické charakteristiky zemín/hornín (šmykové parametre) 
 

4. Hladina podzemnej vody - HPV 
 

5. Poloha šmykovej plochy 
 

V našom prípade bola geometria svahu zameraná GNSS aparatúrou R4 od spoločnosti 

TRIMBLE, kde po prepočítaní topografických údajov vo vlastnej sústave (od 0 m po 132 m) 

boli jednotlivým bodom priradené nadmorské výšky a to z dôvodu nekompatibility 

softvérového prostredia so súradnicovým systémom. Následne došlo k manuálnemu nahratiu 

jednotlivých bodov do softvérového prostredia. 

Litologické rozhrania vrstiev vychádzajú z vizuálneho opisu inžinierskogeologických 

vrtov JSA-1/2/3 realizovaných spoločnosťou GEOKONTAKT s.r.o. Následne došlo k ich 

priestorovému priradeniu vo softvérovom prostredí. 

Tretím krokom pre stabilitný výpočet sú geotechnické charakteristiky zemín, ktoré sa 

musia priradiť jednotlivým litologickým vrstvám. V prípade, že nemáme laboratórne výsledky 

z mechaniky zemín, tak ako to bolo v našom prípade použijeme normované charakteristiky 

(Tab. 1) [4]. 
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Dôležitou súčasťou matematického  výpočtu  je  hladina  podzemnej  vody  –  HPV. V 

našom prípade uvádzame do výpočtu hladinu nameranú pri realizácií vrtov. 

Prostredníctvom výpočtu manipulujeme s výškou HPV, kým nedôjde k poklesu stupňa 

bezpečnosti pod <1,0 a stanovíme takzvanú extrémnu hladinu v čase zosunutia svahu 

zapríčinením extrémnych zrážok, ktoré zvýšili HPV. 

Poslednou súčasťou výpočtu je poloha šmykovej plochy. Túto polohu môžeme poznať 

z inžinierskogeologických vrtov, ktoré zachytili šmykovú plochu, alebo môžeme spustiť 

výpočet bez polohy šmykovej plochy a matematický model nám automaticky sám stanoví 

najnepriaznivejšiu polohu šmykovej plochy. 

Dôležité pri výpočte je poznať tvar šmykovej plochy a v nastaveniach spustiť výpočet 

s daným tvarom šmykovej plochy. Z tvaru telesa zosuvu je zrejmé, že tvar šmykovej plochy 

bude mať polygonálny charakter v našom prípade. Záverečným krokom je výber metódy 

výpočtu stability svahu, my sme stabilitný výpočet previedli metódami Sarma,  Spencer, Janbu, 

Morgenstern-Price (Tab. 2), pracovné prostredie GEO 5 je znázornené na obrázku č.2. 

Výpočet stability svahu je charakterizovaný stupňom bezpečnosti Fs, ktorý vychádza 

zo vzťahu: 
 
 

FS=                                                                                               
[I.] 

 
 
 

kde:  ∑ P – súčet pasívnych síl pôsobiacich vo svahu 
 

∑ A– súčet aktívnych síl pôsobiacich vo svahu [5]. 
 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Matematický model profilu zosuvu v prostredí programu GEO 5 od FINE – Stabilita svahov 
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Tab. 1. Geotechnické charakteristiky zemín – parametre vstupujúce do stabilitného výpočtu v programe GEO 
5 podľa normy STN 73 1001 a prepočítané spätnou analýzou 

 
    

γ [kN/m³] 
 

γsat [kN/m³] 
 

ϕef [°] 
 

cef [kPa] 
TRIEDA SYMBOL 

 
Tufit 

 
G4 

 
GM 

STN 73 1001 19 21 30 - 35 0 - 8 
spätná analýza 19 21 22 4 

 
Silt piesčitý 

 
F3 

 
MS 

STN 73 1001 18 20 24 - 29 8 - 16 
spätná analýza 18 20 26,5 12 

 
Íl sivý 

 
F6 

 
CL 

STN 73 1001 21 21 17 - 21 8 - 16 
spätná analýza 21 21 19 12 

 
Íl vysokoplastický 

 
F8 

 
CH 

STN 73 1001 20,5 21 13 - 17 2 - 8 
spätná analýza 20,5 21 7 0 

 
Navážka 

 
Y 

 
- 

  
20 

 
- 

 
26 

 
4 

 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Pomocou zostaveného modelu podľa krokov z predchádzajúcej kapitoly sme 

vypočítali stupeň bezpečnosti Fs, ktorý nám umožňuje určiť stabilitu svahu pre trvalé/dočasné 

stavby. My sme počítali so stupňom bezpečnosti pre trvalé stavby, pričom hodnota Fs nemôže 

poklesnúť pod hodnotu 1,5. Výsledný stupeň bezpečnosti pri aktuálnej HPV vyhovuje len pri 

dvoch metódach a to pri metóde Sarma a Janbu (Fs – 1,56; Fs – 1,53) (Tab. 2). 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Inžinierskogeologický profil A-A´ na zosuve vo Svätom Antone – interpretovaný 
inžinierskogeologický profil na základe vrtov JSA-1;2;3 s vyznačenou predpokladanou polygonálnou šmykovou 

plochou (červenou farbou) a hladinami podzemnej vody extrémna/aktuálna (modrá šrafúra) 
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Tab. 2. Stupeň bezpečnosti Fs na zosuve vo Svätom Antone – Výpočet stupňa bezpečnosti Fs pri extrémnej 
a aktuálnej hladine podzemnej vody podľa metód výpočtu pre polygonálnu šmykovú plochu 

 
Metóda Fs - HPV extrémna Fs - HPV aktuálna 

 

Sarma 1,0 
6 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 1,5 
6 

 

Fs <1,5 vyhovuje 
 

Spencer 0,9 
8 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 1,4 
8 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 
 

Janbu 0,9 
3 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 1,5 
3 

 

Fs <1,5 vyhovuje 
 

Morgenstern-Price 0,9 
3 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 1,4 
6 

 

Fs <1,5 nevyhovuje 
 
 

Vplyvom zvýšenia HPV z aktuálnej na extrémnu dochádza k rapídnej degradácií 

stupňa bezpečnosti Fs z hodnôt 1,5 na medznú hodnotu 1,0 (Tab. 2), čo nám naznačuje, že 

vplyvom zvýšenia množstva spadnutých zrážok (tak ako to bolo v prípade roku 2010) 

dochádza k rapídnemu zníženiu stabilitných pomerov na zosuve. 
 
 

Záver   
Stupeň bezpečnosti Fs bol pri aktuálnej HPV stanovený v rozmedzí od 1,46 po 1,56, 

 

pri extrémnej HPV od 0,93 po 1,06. Tento stupeň bezpečnosti vyjadruje dostatočnú 

bezpečnosť pre trvalé stavby, ale stabilitné výpočty preukázali výraznú degradáciu hodnoty 

stupňa bezpečnosti vplyvom zvýšenia HPV. 
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Abstract 

 
Gammaspectrometric characteristic of the waste deposits from the uranium dressing plant Rožná 

The mining of uranium ores produces varying types and amounts of bulk waste material which is the major issue 
in the affected area. Nowadays, the only active uranium mine in Czech Republic is mine Rožná where the ore is 
processed and remaining waste material is washed away into wastepond. Radioactive waste from this wastepond 
was sampled and measured for the experiment using laboratory gamma spectrometric and X-ray fluorescence 
(XRF) spectrometric methods. The aim was to estimate the usability of gamma spectrometry for waste samples 
measuring and to compare this method with XRF spectrometry. 
In our study, gamma spectrometry showed increased levels of uranium (U; 478-2,586 ppm) and potassium (K; 
30,800-258,668 ppm) in several samples. However, these values were overestimated and therefore, this method is 
not suitable for determining of U and K. On the contrary, XRF spectrometry showed lower and proper levels of 
the both, U and K (134-344 ppm and 15,510-24,714 ppm, respectively) and seems to be suitable method for 
determining the waste elements content after processing of uranium ores. 

 
 
Keywords: mining; uranium; gamma spectrometry; XRF spectrometry; Rožná 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Banské dielo Rožná patrí medzi posledné aktívne uránové bane v strednej Európe a v 

súčasnosti je to posledná aktívna uránová baňa v Českej republike. V bani Rožná sa uránová 

ruda po vyťažení spracováva pomocou chemickej úpravy, pri ktorej vznikajú odpadové látky, 

ktoré sú odplavované do odkaliska, v ktorom boli odobraté vzorky pre výskum. Cieľom tejto 

práce bolo zistiť použiteľnosť gamaspektrometrickej metódy pri meraní vzoriek a porovnať ju 

s röntgen-fluorescenčnou (XRF) metódou. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V rámci úpravy sa ruda rozomelie tak, aby bol materiál čo najlepšie lúhovateľný. Veľkosť 

zŕn po rozomletí potom dosahuje veľkosť 0,15 - 0,071 mm. Vzniká tak jemnozrnný materiál, 

ktorý sa ďalej triedi, zahusťuje a chemicky upravuje do výslednej podoby kedy vzniká finálny 

produkt spracovania diuranát amónny ((NH4)2U2O7) [1]. 

Pri mechanickom spracovaní a následnej chemickej úprave uránu vzniká veľké množstvo 
 

haldového materiálu, ktorý je odplavovaný priamo na odkalisko, z ktorého boli odobraté aj 

naše vzorky. 
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Celkom bolo z povrchu odkaliska Rožná odobratých šesť vzoriek. Vzorky boli 

prevezené do Ústavu geologických vied v Brne, kde boli následne vysušené a uskladnené po 

dobu dvoch týždňov v umelohmotných nádobách. Vzhľadom na jemnú zrnitosť vzoriek 

nebolo potrebné vzorky namlieť alebo inak ďalej upraviť. 

Po uplynutí dvoch týždňov bola prevedená gamaspektrometria. Použitý bol 

laboratórny gamaspektrometer RT 50. Vzorky boli vložené do spektrometru, pričom dĺžka 

merania jednej vzorky trvala 30 minút. Hmotnosť vzoriek sa pohybovala v rozmedzí od 161 

do 266 g. Je dôležité podotknúť, že zásadný faktor , ktorý má vplyv na správnosť merania je 

kalibrácia spektrometru. 

Pre porovnanie nameraných hodnôt boli vzorky zmerané aj pomocou röntgen- 

fluoresnečnej spektrometrie (XRF) s využitím spektrometeru typu OMEGA portable (výrobca 

InnovX). Vzorky boli zmerané a uložené v umelohmotných nádobách. Jedno meranie trvalo 

90 sekúnd. Hodnoty namerané pomocou oboch metód boli následne zaznamenané a navzájom 

porovnané. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pri meraniach laboratórnym gamaspektrometrom boli zistené nasledujúce koncentrácie 

v ppm: u vzoriek 1 -6 boli namerané zvýšené hodnoty uránu (U) a draslík (K). Namerané 

hodnoty U sa pohybujú od 478 až do 2586 ppm a hodnoty K v rozmedzí 30800 - 258 668 

ppm. Thorium vo vzorkách detegované nebolo. Reprezentatívne hodnoty sú uvedené v 

tabuľke č.1. 

Tabuľka č.2 obsahuje merania röntgen-fluoresnečnej (XRF) spektrometrie OMEGA 

portable. Merané boli hodnoty nasledujúcich prvkov: Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, 

K, Mn, Mo, Ni, P, Pb, S, Sb, Rb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, U, V, W, Zn a Zr. Môžeme si všimnúť , 

že namerané hodnoty U i K sa v tomto prípade líšia. Hodnoty U sa pohybujú v rozmedzí 134 - 

344 ppm a hodnoty K od 15510 až do 24714 ppm. Ďalej sú zaujímavé hodnoty namerané u 

vzorky č.5. V tabuľke sú červenou farbou zvýraznené výrazne zvýšené hodnoty meraných 

prvkov oproti ostatným vzorkám. 
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Tab. 1. Výsledky merania prvkov K, U, Th pomocou laboratorného gamaspektrometru RT50. 
*ND - pod hranicou detekcie gamaspektrometru 

 
 Vz.1 Vz.2 Vz.3 Vz.4 Vz.5 Vz.6 
 

K 4280 
0 

3170 
0 

3080 
0 

4990 
0 

25866 
8 

9378 
9 

U 
 

770 
 

502 
 

478 
 

904 
 

2586 
 

937 
Th 

 

ND* 
 

ND* 
 

ND* 
 

ND* 
 

ND* 
 

ND* 
Hmtnosť(g) 

 

236 
 

253 
 

266 
 

235 
 

161 
 

253 
 
 

Tab. 2. Výsledky merania fluoresnečnej-spektrometrie (XRF) OMEGA portable. 
*ND - pod hranicou detekcie XRF 

 
prvok(ppm)/vzork 

a 

 
Vz.1 

 
Vz.2 

 
Vz.3 

 
Vz.4 

 
Vz.5 

 
Vz.6 

 1884 1739 1551 1861 2471 1711 
 K 4 3 0 4 4 3 
 U 186 136 134 196 344 138 
 Th ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
 Cs ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
 

P 
1015 

4 
ND* ND*  

8085 
 

9536 
 

ND* 
 1223 1132 1233 1493 1440 1652 
 S 0 8 5 3 1 9 
 Cl ND* ND* ND* ND* 704 ND* 
 4866 4276 4539 5306 8111 4812 
 Ca 7 9 5 7 1 8 
 Ti 5782 4837 3978 6498 8011 4345 
 V 290 256 173 450 509 199 
 Cr 108 73 60 112 147 86 
 Mn 916 699 616 976 1322 778 
 4167 3379 2993 4583 6628 3856 
 Fe 2 9 6 7 7 3 
 Co 15.4 13.9 10.6 16.8 24.1 16.9 
 Ni 71 59 64 47 95 36 
 Cu 137 102 103 204 454 135 
 Zn 761 792 718 1488 1456 874 
 As 12 17 13 21 67 21 
 Se 2.7 3.9 2.8 3.8 7.2 4.0 
 Rb 71.9 72.5 65.6 67.2 79 70.5 
 Sr 243 270 229 268 282 211 
 Y 27.8 25.5 21.3 28.3 44 25.8 
 Zr 454 426 352 455 496 404 
 Mo 7 7.1 ND 12 16 8 
 Ag ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
 Cd ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
 Sn ND* ND* ND* ND* ND* ND* 
 Sb ND* ND* ND* ND* 36 ND* 
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H
m

ot
no

sť
 v

zo
rk

y 
(g

) 

 

Pb 193 125 137 358 846 179 
Bi 47 40 35 42 78 23 

hmostnosť(g) 236 253 266 235 161 253 
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Obr. 1. Grafické zobrazenie nameraných hodnôt uránu pomocou gamaspektrometrickej a XRF 
spektrometrickej metódy. 

 
Namerané hodnoty U a K pomocou laboratórneho gamaspektrometru sú nesprávne. 

K tomuto tvrdeniu nás vedú príliš vysoké hodnoty namerané v ppm. Hodnoty v rozpätí 2500 

ppm odpovedajú ťaženým rudám pričom  úspešnosť lúhovania je 95%. Vo vzorkách došlo 

v dôsledku separácie U v chemickej úpravni dolu Rožná k narušeniu rádioaktívnej 

rovnováhy. Ďalej svoju rolu zrejme zohrala nevhodná kalibrácia prístroja (kalibrácia závisí 

od výrobcu a požiadaviek zákazníka). Zariadenie je schopné merať malé množstvá U v rádoch 

desiatok ppm veľmi presne. Problém však nastáva pri hodnotách uránu, v rádoch  tisícov ppm 

, kedy sa meranie stáva veľmi nepresným. Pri meraní väčších množstiev U je tiež ovplyvnené 

meranie hodnôt K a stáva sa tak nepresným. Preto hodnoty K dosahovali extrémnych hodnôt 

ako vz.5 258 668 ppm. 

Toto tvrdenie podporuje analýza vzoriek pomocou röntgen-fluoresnečnej spektrometrie. 

Hodnoty U a K sú jednoznačne nižšie pri všetkých meraných vzorkách. Keď porovnáme 

namerané hodnoty U vo vz.1, hodnota pre gamaspektrometrické meranie je 770 ppm a pre 

XRF 186 ppm . Ďalej si pri tejto analýze môžeme všimnúť hodnoty odpovedajúce vzorke č.5. 

Táto vzorka vykazuje zvýšené hodnoty väčšiny nameraných prvkov, viď Tab.2. Podľa hodnôt 
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U, Zr a Ti môžeme dedukovať, že sa jedná o zbytky ťažko lúhovateľných mineralogických 
 

fáz, ktoré nie je možné dokonale chemicky upraviť [2]. 
 

Z ďalších prvkov , ktoré majú zvýšenú koncentráciu vo vzorke č.5 sú zaujímavé hodnoty napr. 

S, V, Fe, Cu, Zn, Mo, Y . Tieto hodnoty nám  napovedajú , že by bolo vhodné v budúcnosti 

odobrať väčšie množstvo vzoriek z odkaliska Rožná a analyzovať ich pomocou röntgen- 

fluorescenčnej spektrometrie a ďalších citlivejších metód. 
 
 
Záver 

 

Celkovo bolo v odkalisku Rožná navzorkovaných šesť vzoriek, ktoré boli následne 

zmerané pomocou laboratórneho gamaspektrometru a röntgen-fluoresnečnej spektrometrie. 

Gamaspektrometria sa v tomto prípade ukázala ako nevhodná metóda pre stanovovanie U a K 

v dôsledku porušenej rádioaktívnej rovnováhy pri separácii uránu. Namerané hodnoty mali 

nesprávne hodnoty. 

XRF metóda merala hodnoty U a K hodnovernejšie. Taktiež bolo na základe XRF 

meraní potvrdené , že vzorky so zvýšeným obsahom U obsahujú aj zvýšené obsahy Zr a Ti. 

Tento fakt podporujú aj staršie publikované závery poukazujúce na zhoršenú výťažnosť rudy 

so zvýšeným obsahom Zr a Ti. Metóda prenosnej XRF je použiteľná pre orientačné zisťovanie 

zloženia odpadov po úprave uránových rúd. V študovaných vzorkách boli identifikované 

nasledujúce prvky K, U, P, S, V, Y, Zr, Ti, Ca, Bi, Mo, Mn, Ni, Fe, Pb, Sr, Se, Rb, As, Zn, 

Cu, Co, Cr. Medzi výhody XRF metódy patrí krátky čas merania, prenosnosť a nízke náklady. 

Nevýhodou je možnosť nesprávneho merania, niektorých prvkov a nutnosť overenia 

správnosti merania inými citlivejšími metódami. 
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Abstract 

 
The paleoenvironment and depositional mechanism of the lower/middle Miocene conglomerates of the 

Cífer-2 well (Danube Basin, Blatné Depression) 
The Cífer-2 well is situated in the Blatné Depression, which is located in the NW part of the Danube Basin 

and so represents one of the northernmost subbasins of the Pannonian Basin System. General description of the well 
was done by Pagač (1959), and it was later revised by Biela (1978). Nonetheless, the conglomerates were newer 
analyzed in detail. The conglomerates are formed by multiple layers with unique clast composition and are 
therefore interpreted as 3 different groups (group 1: metamorphics; group 2: carbonates, granitoids; group 3: 
carbonates, granitoids and metamorfics). All of them are clast supported. The metamorphic rocks are poorly sorted 
with sub-angular roundnes, the carbonate rocks are sub-rounded to well rounded, granitoids are sub-rounded. From 
the reflection seismic sections we observed clinostratification. Therefore we speculate about mass gravity transport 
what could indicate deposition in alluvial fan or fan delta. 

 
Keywords: lower Miocene; middle Miocene; conglomerates; depositional systems; well Cífer-2 

 
 
 
Introduction and statement of the objective 

 

The Cífer-2 well is situated in Blatné Depression, located in the NW part of Danube 

Basin, and so represents the northernmost subbasin of the Pannonian Basin System. The 

investigated area is bordered by the Malé Karpaty Mts. in NW and by the Považský Inovec Mts, 

in the NE. In the S Blatné Depression the passes into the Gabčíkovo Depression (Fig. 1). The 

Studied well is located near village the Cífer (LAT 241886,57, LON 5358117,75). Original 

description of the well was done by Pagáč [1] and the data was later revised by Biela [2]. 

Nonetheless the lower Miocene conglomerates (Karpatian-lower Badenian) were never studied 

in detail. 

The aim of this work is to describe the lower and middle Miocene conglomerate interval 

of the Cifer-2 well using, clast analysis, facial analysis and interpretation of 2D reflection 

seismic sections. What will allow to interpret the provenance area, depositional mechanisms 

and paleoenvironment in which the conglomerates were deposited. 
 
 
Material and methods 

 

Well core samples were collected and sampled in the repository of Nafta a.s. petroleum 
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company. We collected 5 well cores which consisted from 11 sample (Chart 1). The cores were 

later cut into half, photographed and digitalized. Petrographic analysis consisted mostly from 

clast analysis. Clasts were divided into 5 grain size fractions (from 0 to 0.3 cm, 0.3 to 0.8 cm, 

from 0.8 to 1.5 cm, 1.5 to 3 cm 3- <... cm), Ranking of the clasts was determined according to 

the classification of Wentwort [3]. The roundedness of clasts determinate by Powers [4] 

clasification. Sedimentary texture and structure of the individual well cores were evaluated in 

sense of Boggs [5] and Nichols [6], while the reflection seismic section was interpreted 

according to the principles defined by Mitchum et al. [7]. 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Loaction of the Cifer-2 well in the Danube-Kisaföld Basin. Structural map modified from Hók et al. [8]. 
Map of the pre-Neogene basement depth modified from Horváth et al. [9] and Fusán et al. [10]. 

 
 

Chart 1. Number of samples per well core. 
 

Core C: 21 C: 22 C: 23 C:25 C:26 
Number of samples 4 1 1 2 3 

 
 
Results and discussion 

 

The first sample is from core 26 (Fig. 2A). The conglomerate consists only from 

metamorphic rocks (biotitic slates and paragneisses) of medium sand (fL) to granule size and 
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the matrix is clast supported. The biotitic slates are sub-angular and occasionally plastically 

deformed; the paragneisses are sub-rounded to rounded. 

The clasts composition of the core 25 is more variegated (Fig. 2B) and the matrix is still 

clast supported The metamorphic rock are represented by paragneisses and granitoids are now 

also present. Additionally carbonate rocks start to appear and are represented by three types, 

generally divided into (i) pale (ii) dark and (iii) marly laminated carbonates. We also 

distinguished red quartzites and clastic quartz. The roundness of carbonates and paragneisse 

clasts is generally sub-rounded, not counting the dark carbonate, which are well rounded 

(fraction 0, 3 - 0, 8 cm). The grain size of granitoids and red quartzites is fL to granule; 

carbonate rocks vary in size from fL to pebble/cobble; clastic quartz varies in size from coarse 

sand (cU) to very coarse sand (vcU). 

In the core 23 (Fig. 2C) we observed pale and dark carbonate rocks and paragneisses. 

The amount of granitoids increases, while the red quartzites and clastic quartz is missing. The 

roundedness of granitoids is sub-rounded; carbonates and paragneisses are rounded to well 

rounded. The size of clasts in both rock types is from fL to granule. The matrix is still clast 

supported. 

Core 22 (Fig. 2D) has a similar grain size and roundedness as core 23, but only two types 

of rocks are present – paragneisses and granitoids. The main difference is that the core 22 is 

matrix supported. In the small section we observe AB plain imbrication and signs of 

compaction. 

The core 21 (Fig. 2E) is represented by variegated clast composition. Metamorphic 

rocks are still present (Biotitic slates, paragneisses) and are accompanied by granitoides, red 

quartzites to minor carbonates. One piece of red chert was found. The carbonate rocks are 

represented by (i) dark and (ii) marly laminated carbonates. The grain size of paragneisses, 

granitoids and carbonates varies from fL to pebble; in biotitic slates it varies from fL to vcL 

(very coarse sand) and red quartzites vary from fL to cU. 

The Cífer conglomerates were sedimented in Karpatian/Badenian boundary onto the 

pre-Neogene basement. There are 3 factors, which control the sedimentation of conglomerates: 

(i) tectonic activity, and (ii) sedimentary environment, (iii) depositional mechanism. Based on 

the petrographical investigation we can now interpret the depositional mechanism and 

environment of conglomerate beds in the Cífer-2 well. Mentioned conglomerates are in similar 

position as a Dobrá voda Mb., but they are much different. These Eggenburgian conglomerates 

onlaps onto the pre-Neogene basement and it consists only from carbonate rocks. In contrast to 
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the studied conglomerates which are polymickt - consisting from (i) metamorphic rocks, (ii), 

carbonate rocks (iii) granitoids, (iiii) red quartzites. 
 
 

 
 
 

Fig. 2. The picture shows studied well cores and lithological composition. 
 
 

The deepest core (core 26, 2005-1999 m) consists exclusively from metamorphic rocks. 

We interpret this 1st group as a part of an alluvial fan. The conglomerates from the 2nd group 

(core 25 (1959-1947 m) and 23 (1882-1857) consists carbonates and granitoids. The clasts are 

poorly sorted, have variegated clasts size and lack sedimentary structure. The core 22 (1799-

1794 m) represents a fan delta. On the clast composition are present granitoids and 

metamorphic rocks. These conglomerates are matrix supported, and on the core section we can 

see indications of AB plane imbrication. This can be interpreted as follows. The 

accommodation space was gradually filled and the older alluvial fan foresets became shallower. 

The 3th group includes a grain flow, what point to gravity transport on a fan-delta foreset. The 

conglometate in the core 21 (1752-1746 m) consists of all rock types, which occured in previous 

group. The carbonates are well rounded, while the metamorphic rocks have sub-angular, the 
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granitoids rounded roundedness. The change of clasts composition of interpreted groups shows 

to a change in the source region, which means proceeding of erosion towards the 

accommodation area (N-NE direction). 

At that the Lower/Middle Miocene rifting of Danube Basin [11] sourced and 

accommodated the discussed conglomerate. The alluvial fans and fan-deltas are built by 

material transported by rivers from the still exposed pre-Neogene basement of the Danube 

Basin – resembling provenance from Malé Karpaty Mts. like Doľany Mb. (see also the 

contribution in this guidebook- Provenance of the lower/middle Miocene conglomerates of the 

Cífer-2 well (Danube Basin, Blatné Depression). Based on these results we would like to 

earmark a new conglomerate member that occurs in the center of Blatné Depression, on the 

border between the Lakšáre and Špačince fms. – the Cífer conglomerate Mb. 
 
 
Conclusion 

 

During our studie we describe 5 well cores which represent 3 groups of conglomerate 

beds in the Cífer-2 well. The Cífer conglomerates were sedimented in Karpatian/Badenian 

boundary onto the pre-Neogene basement. The conglomerates layers are formed by multiple 

layers with unique clast composition. Group 1 (core 26, 2005-1999 m) consists only 

metamorphic rocks and represent the part of alluvial fan. Group 2 consist carbonates and 

granitoids (core 25 (1959-1947 m) and 23 (1882-1857 m). Subsequently the core 22 (1799-

1794 m) suggest a change of the depositional environment - is matrix supported with a hint 

of AB plane imbrication. We interpret it like a fan delta. Group 3 (carbonates, granitoids and 

metamorfics) is represented by core 21 (1752-1746 m) which consists of all rock types, 

which occured in previous groups. The change of clasts composition indicate the change of the 

source - proceeding of erosion towards the accommodation area. 
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Abstract 

 
The Cífer-2 well is situated in the Blatné Depression, which is located in the NW part of the Danube Basin. 

General description of the well was done by Pagač (1959), and it was later revised by Biela (1978). Nonetheless the 
conglomerates were never analyzed in detail. Therefore we carried out sampling in the repository of Nafta a.s. 
(Gbely town). The results show that the conglomerates are formed by multiple layers with unique clast composition. 
The metamorphic rocks studied in thin section shows, that the source area of the conglomerates can by linked to the 
crystalline rocks of the Tatric unit, represented by graphitic-sericitic hydromica schist and biotitic paragneiss. The 
granitoids are poorly preserved, however they can be compared with granitoids from Modra massif. The quartzites 
and carbonates can be compared with lower and middle Triassic sequence of the Tatric nappe (Lúžňa Fm., 
Guttenstein limestone and dolomites, and Ramsau dolomites). Therefore we speculate about their denudation from 
the source area similar to units exposed today in the Malé Karpaty Mts. during the Cenozoic exhumation of the 
Danube Basin pre – Miocene basement. 

 
 
Keywords: lower and middle Miocene; conglomerates; source area; Cífer-2 well 

 
 
Introduction and statement of the objective 

 

The well Cífer-2 is situated in Blatné Depression (BD), located in the NW part of 

Danube Basin, which represents the northernmost subbasin of the Pannonian Basin System. 

The investigated area is bordered by the Malé Karpaty Mts. in NW and by the Považský Inovec 

Mts, in the NE. In the S the BD passes into the Gabčíkovo depression (Fig. 1). The studied well 

is located near village Cífer (WGS 84 UTM Zone 34N, LAT: 241886,57, LON: 5358117,75). 

Pagáč [1] and Biela [2] provide some description of the well cores, but conglomerates of the late 

Karpatian - early Badenian age were only poorly processed. 

The aim of this work is to track down the source area in which the lower and middle 

Miocene conglomerate originated. By using microscopicall analyzes of thin sections and by 

comparing the described clasts to rock sequences which crop out in the vicinity of the well. 
 
 
Material and methods 

 

Well core samples were collected and sampled in the repository of Nafta a.s. Petroleum 

Company. We collected 5 well cores which consisted from 11 samples (Chart 1) and we 

analyzed 15 thin sections. Ranking of the conglomerates was done according to the 

classification of Pettijohn [3]. 
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Fig. 1. Location of the Cifer-2 well in the Danube-Kisaföld Basin. Structural map modified according to Hók et 
al. [4]. Map of the pre-Neogene basement depth modified from Horváth et al. [5] and Fusán et al. [6]. 

 
Chart 1. Number of thin section per well core, nomenclature, matrix of conglomerate 

 
Well Cífer-2, 

core 
Number of thin 

sections 
Nomenclature based on Matrix 

 Texture Composition Source 
 

26 
 

4 
Ortho 

conglomerat 
e 

Petromict 
(polymickt) 

conglomerate 

Extraformational 
conglomerate 

Clast 
supported 

25 3 Ortho 
conglomerat 

e 

Oligomict 
conglomerate 

Extraformational 
conglomerate 

Clast 
supported 

 
23 

 
1 

Ortho 
conglomerat 

e 

Petromict 
(polymickt) 

conglomerate 

Extraformational 
conglomerate 

Clast 
supported 

 
22 

 
4 

Ortho 
conglomerat 

e 

Petromict 
(polymickt) 

conglomerate 

Extraformational 
conglomerate 

Matrix 
supported 

 
21 

 
3 

Ortho 
conglomerat 

e 

Petromict 
(polymickt) 

conglomerate 

Extraformational 
conglomerate 

Matrix 
supported 

 
 

Results and discussion 
 

Thin sections from core 26 are clast supported. They are formed by chloritic-sericitic, 

graphitic slates and biotitic paragneisses. The thin section study also shows cataclasis 

mylonites, segregated quartz and lydits. The protolite of chloritic-sericitic slates was a psamitic 
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rock and rarely pelitic sediments [7]. The graphitic slates represent the upper part of Pezinok 

Group, the most common occurrence of the graphitic slates is today situated around 

Mešťanková elevation (611,1 m.a.s.l.; Modra-Harmónia) [8]. The mineral composition of the 

paragneisses is involves: quartz, plagioclase, K-feldspar biotite, muscovite the accessoric 

minerals are represented only by zircone. The broken clasts show, that the conglomerates must 

have been lithificated before further tectonic events. 

The core 25 has more variegated composition. The conglomerate consists of similar 

metamorphic rocks like in the well core 26, however carbonate rocks, red quartzites and 

granitoids (very poorly preserved) are more abundant. The provenance of red quartzites could 

be in the Lúžna Fm (lower Triassic). The carbonates (mostly recrystallized) are very fine 

grained without fossils, but they are cut by many calcite veins. This type of carbonates is 

characteristic for middle Triassic strata (Guttenstein Fm., Ramsau dolomites). 

In the well core 23 the proportion of granitoid rocks increases. The granitoids are built 

by quartz, altered feldspar (altered to sericite, pseudomatrix occurs on the rim of minerals) and 

weathered mica. The provenance of these granitoids can be linked to the Modra massifs 

muscovitic-biotitic granodiorites. Carbonates are similar as in the core 25, and from 

metamorphic rocks were indentified chloritic-sericitic slates. 

Core 22 is matrix supported. Proportion of granitoids to metamorphic rocks 

(chloritic-sericitic slate; Pezinok Group) is 3:1. The depositional environment becomes 

shallower possibly even sub-aerial, which resulted in oxidation and formation of a reddish 

matrix. Macroscopically the carbonate rocks are absent, but in thin section they are present in a 

small proportion. One of the limestone clast consist thin-valued bivalves and uniserial 

foraminiferas, this sample is preliminary linked to a source in the Guttenstein Fm. 

The core 21 contains all mentioned lithological members. But most of the clasts are 

represented by metamorphic rocks, with minor granitoids and carbonates. The biotitic 

paragneisses are predominantly cataclastic. The carbonates are represented by recrystallized, 

fine grained limestone. 
 
 
Conclusion 

 

The provenance of all studied conglomerates (thin sections) points to the Central 

Western Carpathian source. The granitoids (muscovitic-biotitic granodiorites) and 

metamorphic rocks (chloritic-sericitic, graphitic slates and biotitic paragneisses) are today 

situated in Malé Karpaty Mts. (Modra massif; Pezinok Group; Fig. 2), minor occurrences are 
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also found in southeastern part of the Tribeč Mts. (e.g. village Badice; Kamenec-293 m a.s.l.). 

The provenance of these quartzite will probably be in the Lúžna Fm. (early Triassic), which 

represents the cover of the Tatric crystalline unit. The carbonate rock source area may be in the 

lower/middle Triassic sequence of the Tatric unit - Guttenstein limestone. The Cífer-2 

conglomerate horizons were deposited in different paleoenvironments and were transported by 

different depositional mechanism from their source area (see also the contribution in this 

guidebook-The paleoenvironment and depositional mechanism of the lower/middle Miocene 

conglomerates of the Cífer-2 well (Danube Basin, Blatné Depression)). 
 
 

 
 

Fig. 2: Rock sequences, which crop out in Malé Karpaty Mts. and possibly represent the source area of the studied 
conglomerates (geological map [9]). 
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Abstract 

 
Relation between uniaxial compressive strength and point load strength index 
A study was conducted to test and verify the relation between point load strength index (Is(50) ) and 

uniaxial compressive strength (σc ) on three lithological types (sandstone, limestone and granodiorite). Uniaxial 
compressive strength tests were performed on core samples with different diameter and slenderness ratio. 
The total number of tested core samples for each lithological type was 66. The next part of the study was to 
determine the point load strength index of studied rocks. The point load test was performed on 30 irregular 
specimens for each lithological type. Measured values of point load index were precalculated to uniaxial 
compressive strength with the help of four different coefficient (K = 18, 20, 22, 24). Subsequently these values 
were compared with uniaxial compressive strength values of cylindrical specimens. The results show good 
correlation between σc and Is(50) . 

 
 
Keywords: uniaxial compressive strength; point load strength index; correlation coefficient 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pevnosť hornín predstavuje základnú charakteristiku, ktorú potrebuje zistiť každý 

inžiniersky geológ či geotechnik pri inžinierskogeologických prieskumoch pre potreby 

zakladania stavieb v horninovom prostredí alebo pri stanovovaní kvality horniny na jej 

využitie ako stavebného materiálu. Daná práca je zameraná na najvýznamnejšiu pevnostnú 

charakteristiku, ktorou je pevnosť v jednoosovom tlaku (σc ), ktorá sa stanovuje v laboratóriu 

na pravidelných skúšobných vzorkách. Ide o normalizovanú klasifikačnú vlastnosť, na 

základe ktorej sa jednotlivé horniny zatrieďujú do stanovených pevnostných tried. V 

praktickej mechanike hornín je však veľmi často potrebné rýchle posúdenie pevnosti horniny 

s použitím čo najjednoduchšieho vybavenia, pričom mnohokrát sú k dispozícii iba 

nepravidelné úlomky horniny. Takým požiadavkám vyhovuje stanovenie pevnosti pri 

bodovom zaťažení, ktorú možno ľahko na základe korelačného vzťahu prepočítať na pevnosť 

horniny v jednoosovom tlaku. Stanovenie tejto nepriamej charakteristiky sa v praxi považuje 

za rýchlu a lacnú cestu ako posúdiť pevnosť horniny v jednoosovom tlaku. 

Cieľom práce bolo porovnať hodnoty pevnosti hornín (σc) stanovené štandardnou 

skúškou na rôzne veľkých valcových vzorkách s hodnotami získanými nepriamym 

stanovením pomocou skúšky pevnosti pri bodovom zaťažení na nepravidelných úlomkoch 
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horniny a tým overiť, ktorý zo štyroch nami sledovaných korelačných koeficientov sa ukázal 
 

ako najvhodnejší. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vzťah medzi štandardne stanovenou pevnosťou v jednoosovom tlaku a pevnosťou pri 

bodovom zaťažení bol sledovaný na troch rôznych litologických typoch: 1. granodiorit z lomu 

Dubná Skala, ktorý možno presnejšie charakterizovať ako biotitický granodiorit až kremenný 

diorit, všesmerne zrnitý, 2. vápenec z lomu Vajarská, ktorý je charakterizovaný ako 

sedimentárna karbonátová hornina jemno až strednozrnná s vysokým obsahom CaO; 3. 

pieskovec z lomu v Spišských Tomášovciach je sedimentárna klastická hornina, ktorá je 

klasifikovaná ako  droba  (t.j.  pieskovec  s obsahom  základnej  hmoty  vyšším  ako  15%) 

s podpornou štruktúrou matrix. 

Práca v laboratóriu bola zameraná na dve laboratórne skúšky, a to na skúšku na 

stanovenie jednoosovej pevnosti v tlaku a skúšku na stanovenie pevnosti pri bodovom 

zaťažení. 
 
 
Stanovenie pevnosti v jednoosovom tlaku 

 

Skúška  pevnosti  v jednoosovom  tlaku  sa  vykonávala  podľa  platných  technických 
 

noriem a odporúčaní [1, 2]. 
 

Skúšobné vzorky boli vyhotovené z monolitov odobratých priamo z príslušných 

lomov. Do požadovaných rozmerov a tvarov sa pripravili strojovo, v laboratóriu Katedry 

inžinierskej geológie PRIF UK v súlade s STN EN 1926 [1]. 

Vyhotovené boli skúšobné vzorky cylindrického tvaru v štíhlostných pomeroch h/d = 1 

a h/d = 2, kde h je výška a d je priemer skúšobnej vzorky. Pre h/d = 1 boli pripravené vzorky 

s priemermi 20, 35, 50 a 70 mm a pre h/d = 2 vzorky s priemermi 20, 35 a 50 mm. Jednotlivé 

skúšobné vzorky boli rozdelené do súborov s rovnakými rozmermi, t. j. pre jeden litologický 

typ bolo vytvorených 7 súborov. 

Na stanovenie priemernej hodnoty pevnosti v jednoosovom tlaku v rámci jedného 

súboru bolo podľa odporúčaní [1, 2] použitých 6 až 10 kusov vzoriek. 

Pevnosť v jednoosovom tlaku bola stanovená v hydraulickom lise na vzorkách 

vysušených do ustálenej hmotnosti. Pevnosť v jednoosovom tlaku (σc) testovanej vzorky bola 

vypočítaná podľa vzťahu: 
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σc = F/S [MPa] [I.] 
 
 
 
kde F predstavuje maximálnu silu, pri ktorej došlo k porušeniu vzorky [N], 

 

S je počiatočná plocha prierezu skúšobnej vzorky meraná v rovine kolmej na smer 

pôsobiacej sily [mm2]. 
 
 

Ako výsledná pevnosť je uvádzaná priemerná hodnota zo všetkých meraní v súbore 

s presnosťou na 1 MPa. 

 
Stanovenie pevnosti pri bodovom zaťažení 

 

Skúška pevnosti  pri  bodovom  zaťažení  sa  vykonávala  pomocou  axiálneho  testu 

v súlade s odporúčaniami a metodickou príručkou k prístroju [1, 3, 4]. 

Skúšobné vzorky nepravidelného tvaru, potrebné pre stanovenie danej pevnostnej 

charakteristiky boli odobraté ako úlomky z priestorov príslušných lomov. Na skúšku sa 

odporúča použiť 10 – 15 ks nepravidelných telies [5]. Testované nepravidelné telesá boli 

približne cylindrického tvaru, pričom ich plocha porušenia mala rozmery od 30 x 30 mm do 

70  x  70  mm.  Aby  sme  zabezpečili  čo  najreprezentatívnejší  výsledok,  skúške  bolo 
 

podrobených až 30 skúšobných vzoriek z každého litologického typu. 
 

Výslednou hodnotou skúšky pri bodovom zaťažení je tzv. index pevnosti pri bodovom 

zaťažení Is(50).  Hodnota  indexu  pevnosti  pri  bodovom  zaťažení  je  v dobrej  korelácii 

s hodnotou pevnosti v jednoosovom tlaku σc. Vzťah medzi týmito dvoma charakteristikami 

uvádza všeobecná ideálna korelačná rovnica: 
 
 

σc = K . Is(50) [MPa] [II.] 
 
 
 
kde K je prepočítavací (korelačný) koeficient 

 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V práci sme sa venovali stanoveniu pevnosti v jednoosovom tlaku (σc) a pevnosti pri 

bodovom zaťažení resp. indexu pevnosti pri bodovom zaťažení Is(50) a jeho následnému 

prepočítaniu na pevnosť v jednoosovom tlaku pomocou korelačného koeficienta K. Následne 

bola prepočítaná pevnosť v jednoosovom tlaku porovnaná s pevnosťou v jednoosovom tlaku 

cylindrických vzoriek (σc) stanovenou štandardnou skúškou. 
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Najväčší problém pri prepočítavaní indexu pri bodovom zaťažení Is(50) na pevnosť 

v jednoosovom tlaku spočíva v stanovení hodnoty prepočítavacieho koeficientu K. Ak nie je 

pre niektorý osobitý litologický typ zistená vhodná korelácia, korelačný koeficient K má pre 

zdravé pevné skalné  horniny  v norme  STN  EN  1926  [1]  odporúčanú  hodnotu  22. 

V metodickej  príručke  k prístroju  [4]   sa  odporúča  používať  prepočítavací  koeficient 

K s hodnotou 24.  Keďže  korelačný  vzťah  medzi  indexom  pri  bodovom  zaťažení  Is(50) 

a pevnosťou v jednoosovom tlaku je stále diskutovaný a nejednoznačný [6], v práci sme 

zohľadnili okrem odporúčaných koeficientov K = 22 a 24 aj ďalšie dva korelačné koeficienty 

používané pre horniny s nižšou pevnosťou, a to K = 18 a 20. 

Hodnota Is(50) má po prepočítaní korelačným koeficientom K zodpovedať štandardne 

stanovenej pevnosti cylindrických vzoriek s priemerom 50 mm a štíhlostným pomerom h/d = 

2 [1]. 

Výsledky skúšok pevnosti pri bodovom zaťažení s následným vyhodnotením sú 

uvedené v tabuľkách podľa litologických typov (tab. 1 až tab. 3). Pri všetkých litologických 

typoch sa zistil široký rozsah hodnôt indexu pevnosti pri bodovom zaťažení Is(50). Za účelom 

znížiť tento rozsah, sme pri každom litologickom type vylúčili maximálne a minimálne 

hodnoty indexu pri bodovom zaťažení Is(50). Po vylúčení extrémnych hodnôt môžeme 

sledovať zníženie rozsahu, pričom priemerná hodnota Is(50) sa významne nemenila. 

Pieskovec - Spišské Tomášovce 
Pri   prepočítavaní   indexu   pevnosti   pri   bodovom   zaťažení   Is(50)   na   pevnosť 

v jednoosovom tlaku sa pri pieskovci ako najvhodnejší korelačný koeficient ukázal koeficient 

K = 24 (tab. 1). Takto prepočítaná pevnosť v jednoosovom tlaku najviac koreluje so 

štandardne stanovenou pevnosťou (σc) súborov P1(20), P2(20), P2(50) a P1(70). 

Tab. 1. Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v jednoosovom tlaku – pieskovec 

Počet 
meraní 

Is(50)
(MPa) 

Prepočítaná pevnosť v jednoosovom tlaku 
K . Is(50)  (MPa) 

σc
(MPa) 

K = 18 K = 20 K = 22 K = 24 

30 5,72 
(2,73 – 11,33) 103 114 126 137 P1 (20) 137 

P2 (20) 133 
Po vylúčení extrémov P1 (35) 161 

26 5,53 
(3,17 – 8,13) 100 111 122 133 P2 (35) 160 

P1 (50) 141 

20 5,51 
(4,11 – 7,37) 99 110 121 132 P2 (50) 136 

P1 (70) 138 
P - pieskovec; 1 , 2 - štíhlostný pomer; (20, 35, 50, 70) – priemer vzorky v mm 
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Vápenec – Vajarská 
V prípade vápencov sa taktiež najviac osvedčil prepočítavací koeficient K = 24 (tab. 

2). Index pevnosti pri bodovom zaťažení Is(50) prepočítaný týmto korelačným koeficientom na 

pevnosť  v jednoosovom   tlaku   bol   v   korelácii   so   štandardne   stanovenou   pevnosťou 

v jednoosovom tlaku (σc) takmer všetkých súborov. V jednom prípade sa osvedčil koeficient 

K = 22, a to pri súbore V2(35). 

Tab. 2. Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v jednoosovom tlaku – vápenec 

Počet 
meraní 

Is(50)
(MPa) 

Prepočítaná pevnosť v jednoosovom tlaku 
K . Is(50)  (MPa) 

σc
(MPa) 

K = 18 K = 20 K = 22 K = 24 

30 4,27 
(1,73 – 7,73) 77 86 94 103 V1 (20) 102 

V2 (20) 98 
Po vylúčení extrémov V1 (35) 103 

26 4,20 
(2,39 – 7,20) 76 84 92 101 V2 (35) 95 

V1 (50) 111 

20 4,15 
(2,41 – 6,18) 74 82 90 99 V2 (50) 104 

V1 (70) 103 
V - vápenec; 1 , 2 - štíhlostný pomer; (20, 35, 50, 70) – priemer vzorky v mm 

Granodiorit – Dubná Skala 
Ako vyplynulo z pevnostných skúšok, súbor granodioritových vzoriek bol veľmi 

heterogénny. Príčinou je primárna minerálna a štruktúrna nerovnorodosť hornín i sekundárna 

heterogenita v dôsledku rôznych nespojitosti v hornine. Prejavilo sa to v širokom rozsahu 

hodnôt pevnosti v jednoosovom tlaku jednotlivých súborov, ďalej v širokom rozsahu hodnôt 

pevnosti pri bodovom zaťažení (1,58 – 10,18 MPa) i pri hľadaní najvhodnejšieho 

prepočítavacieho koeficientu (tab. 3). V prípade granodioritu sa ako najvhodnejší korelačný 

koeficient ukázal K = 18, a to pre 3 súbory G2(20), G2(35) a G2(50). Avšak, ako možno 

vidieť v tab. 3, pre ostatné súbory sa ako vhodné ukázali ďalšie sledované korelačné 

koeficienty, čo je dôsledkom už spomínanej heterogenity granodioritu. 

Tab. 3. Korelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v jednoosovom tlaku - granodiorit 

Počet 
meraní 

Is(50)
(MPa) 

Prepočítaná pevnosť v jednoosovom tlaku 
K . Is(50)  (MPa) 

σc
(MPa) 

K = 18 K = 20 K = 22 K = 24 

30 6,10 
(1,58 – 10,18) 110 122 134 147 G1 (20) 126 

G2 (20) 112 
Po vylúčení extrémov G1 (35) 139 

26 6,13 
(3,09 – 9,43) 110 123 135 147 G2 (35) 115 

G1 (50) 146 

20 6,14 
(4,03 – 8,30) 111 123 135 147 G2 (50) 115 

G1 (70) 129 
G - granodiorit; 1 , 2 - štíhlostný pomer; (20, 35, 50, 70) – priemer vzorky v mm 
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Problematika korelácie medzi indexom pevnosti pri bodovom zaťažení Is(50) a 

pevnosťou v jednoosovom tlaku σc je predmetom viacerých rozsiahlych štúdii, ktoré zahŕňajú 

veľké množstvo litologických typov. Doposiaľ však neexistuje korelačná rovnica, ktorá by 

platila pre všetky typy hornín. Na základe nami vykonaných testov možno zhodnotiť, že 

spomedzi štyroch sledovaných korelačných koeficientov ani jeden neplatil pre všetky 

testované horninové typy. Ako najvhodnejší korelačný koeficient sa preukázal K = 24, a to pre 

pieskovce a vápence, čo je v súlade s odporúčaním metodickej príručky [4]. 
 
 

Záver   
Výsledky  skúšok  pevnosti  pri  bodovom  zaťažení  potvrdili  vhodnosť  používania 

 

nepriameho stanovenia pevnosti na nepravidelných úlomkoch. Nepresnosť stanovenia 

pevnosti touto metódou sa pohybuje v akceptovateľnom rozsahu odchýlok meraní zistených 

na jednotlivých vzorkách štandardnou skúškou. 
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Abstract 
Suction of selected bentonites measured by the water potential meter WP4C 
A comparison of the suction of selected air-dried bentonite powders measured by  the dew point 

potentiometer WP4C was the aim. It should reflex their different swelling potential. Five Slovak (BKT, DV-45, 
J-45, K-45 and L-15) and two foreign bentonites (MX-80 from Wyoming and the Swiss Montigel) were tested. 
Results showed that one-point measurements of the soil suction do not enable such a comparison. Tests at 
different soil moistures are necessary to construct a trendline function between the moisture and the suction for 
each bentonite. Then, the comparison will be done at the same suction. Because suction is decreasing with 
increasing moisture in general, the bentonite with the highest swelling potential will be able to yield this suction 
at the highest moisture. These measurements were the first step of a series of measurements and will proceed at 
different moistures in comparison with the swelling pressure tests. 

Keywords: bentonite; soil suction; water potentiameter; dew point 

Úvod a formulácia cieľa 

Pojmom bentonit sa označuje hornina tvorená prevažne ílovými minerálmi zo skupiny 

smektitu (>70%). Vznikla procesom bentonitizácie, alteráciou vulkanických hornín, hlavne 

tufov a tufitov, väčšinou v zásaditom prostredí. Pri kontakte s vodou bentonit napučiava, 

pričom vytvára tixotropný gél i stabilné suspenzie. Následkom medzivrstevnej adsorpcie vody 

sa jeho objem môže v závislosti od typu medzivrstevných katiónov zväčšiť aj viac ako 12-

násobne. Všetky tieto  vlastnosti  sú  podmienené  stupňom  bentonitizácie,  t.j.  obsahom a 

druhom smektitu a sprievodných minerálov, príp. prítomnosťou organických látok. 

Najčastejší je výskyt bentonitov s vymeniteľným katiónom Ca2+, Mg2+, zriedkavejšie Na+, 

pričom práve vymeniteľné katióny v medzivrstevných priestoroch výrazne vplývajú na 

vlastnosti bentonitu, vrátane reologických (viskozita, tixotropia a i.) [1]. 

Pomerné napučanie je hodnota objemového alebo osového pretvorenia spôsobeného 

expanzným procesom v posudzovanej zemine v % pôvodného objemu alebo rozmeru. Toto 

pretvorenie  vychádza  zo  vzájomného  pôsobenia  medzi  sacím   tlakom   zeminy, 

okolitým napätím pôsobiacim na zeminu a vnútornou schopnosťou zeminy expandovať [2]. 

Ak okolitý tlak/prekážka zabráni bentonitu zväčšiť objem, zemina začne pôsobiť tlakom na 

takúto prekážku. Ak sa povolí malý nárast objemu, tlak z napučania rýchlo klesne. Tieto 
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zeminy sú problémom v stavebníctve pri zakladaní stavieb a tunelárstve, ale ich schopnosť 

expandovať je nenahraditeľná v odpadovom hospodárstve, ako napríklad pri uskladňovaní 

rádioaktívnych odpadov. Na identifikáciu expanzných zemín sa vo svete používa niekoľko 

metód, ktoré možno rozdeliť na dve skupiny. Prvú skupinu tvoria metódy, pri ktorých sa 

zisťujú fyzikálne vlastnosti zeminy, ako napríklad Atterbergove konzistenčné medze, obsah 

ílovitej frakcie, index ílovej aktivity alebo voľné napúčanie. Druhá skupina je tvorená 

metódami založenými na analýze minerálneho zloženia alebo chemických vlastností zemín, 

sem patria  napríklad  analýza  ílovitej  frakcie,  katiónová  výmenná  kapacita,  či  celkový 

a vnútorný  merný  povrch   [3].   Veľkosť   expanzie/napučania     môžeme   priamo   merať 

v oedometroch, kde pri vysoko expanzných zeminách môže skúška trvať aj niekoľko 

mesiacov. Preto sa hľadajú vo svete rýchlejšie metódy, ako prognózovať tlak z napúčania. 

Väčšinou sa na to používajú empirické vzorce, do ktorých často vstupuje sací tlak ako 

premenná [4]. Cieľom práce bolo zistiť veľkosť sacieho tlaku vybraných bentonitov sušených 

pri izbovej teplote. Vtedy je ich vlhkosť taká, že tlak vodných pár v póroch je v rovnováhe 

s okolitou atmosférou. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako prvý bol  na  tento  výskum  vybraný bentonit, ktorý vznikol  alteráciou  ryolitu 

v Kremnických vrchoch a predáva sa pod obchodným označením BKT – bentonit 

kopernického typu (dodalo Envigeo a. s., Banská Bystrica). Obsahuje viac ako 75 % 

montmorillonitu. Ďalej boli vybrané slovenské bentonity so skratkami L-15; DV-45; J-45, 

K-45, ako aj zahraničný MX-80 z Wyomingu a Montigel. V minulosti boli na týchto 

bentonitoch robené skúšky na zistenie ich zloženia, fyzikálno-mechanických a chemických 

vlastností [5], [6], [7], [8]. Vzorky sa od seba líšili už na prvý pohľad svojou farbou (obr. 1). 

Sací tlak ψ (MPa) sa meral psychrometrickým prístrojom WP4C (obr. 2) od firmy 

Decagon Devices, Inc.. Prístroj meria sací tlak (aj vlhkostný potenciál pF (-)) pomocou 

rosného bodu. V tomto type prístroja sa vzorka  snaží vyrovnať tlak vodných pár v póroch 

s tlakom vodných pár v priestore nad ňou vo vzduchotesnej komore. Tá obsahuje chladené 

zrkadielko, na jeho studenom povrchu nastáva kondenzácia pár, keď sa dosiahne rovnováha. 

Teplota zrkadla je kontrolovaná Peltierovým článkom. Detektor svetelného žiarenia presne 

zaznamená moment, kedy sa kondenzácia prvýkrát objavila na zrkadle. Prístroj vyžaruje 

svetelný lúč, ktorý sa odráža do tohto detektora, a pri zmene odrazu zaznamená prvú 

kondenzáciu. Peltierov článok pripojený na zrkadlo vtedy zaznamená teplotu, pri ktorej prišlo 
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ku kondenzácii, teda rosný bod. Prístroj potom sám na displeji ukáže celkovú hodnotu sacieho 

tlaku ψ (MPa), pF a teplotu vzorky [9]. Pred  každým meraním  sa vykonávala kalibrácia 

pomocou  0,5  molárneho  roztoku  KCl,  ktorý má  pri  teplote  25°C  hodnotu  sacieho tlaku 

-2,22 MPa. Práškový bentonit sme nasypali a urovnali do polovice výšky oceľových nádobiek 
 

(obr. 1), ktoré sa priamo vkladali do psychrometrického prístroja WP4C. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Vzorky bentonitov pripravené na meranie prístrojom WP4C (foto M. Dziaková). 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Psychrometrický prístroj WP4C (foto M. Dziaková). 
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Výsledky a diskusia 
 

Na vybraných bentonitoch sme vykonali prvé meranie sacieho tlaku pomocou 

psychrometrického prístroja WP4C, merania sú uvedené v Tab. 1. Sací tlak má zápornú 

hodnotu (ťah). Ako je vidieť v tabuľke, sací tlak sa pri danej vlhkosti pohyboval v rozmedzí 

od -129 po takmer -205 MPa. Teplota bola pri každom meraní 24,9 °C. Všeobecne platí, že 

čím je vyššia vlhkosť zeminy, tým je menší sací tlak, čo vidno aj na týchto výsledkoch, keď 

po voľnom presušení stúpol sací tlak všetkých skúmaných bentonitov. Zároveň však vidno, že 

rôzne bentonity dosiahnu rovnaký sací tlak (napr. 185 MPa) pri rôznej počiatočnej vlhkosti. 

Čím je bentonit kvalitnejší, tým väčšia môže byť jeho počiatočná vlhkosť a predsa tento tlak 

dosiahne. Je to práve vďaka vyššiemu obsahu smektitu a hydratácii medzivrstevných 

katiónov. Poradie kvality študovaných bentonitov je potom nasledovné: DV-45< MX-80 < 

L-15 < Montigel < BKT < K-45 < J-45. Potvrdzujú sa tak závery z predchádzajúcich 

výskumov [5]. V tomto poradí tiež porastie napučiavací potenciál [4]. Prekvapujúce je 

postavenie bentonitu MX-80, kde sme očakávali vyššiu vlhkosť. Každopádne je potešujúce, 

že máme kvalitnejšie bentonity, než s akými sa počíta pre tesnenie úložiska rádioaktívnych 

odpadov v zahraničí [6], [10]. U vzoriek K-45 a BKT sa vlhkosť prakticky nezmenila, preto je 

uvedená iba priemerná hodnota sacieho tlaku z dvoch meraní s odstupom 24 hodín. V čase 

uskladnenia ostatných vzoriek bola zrejme vyššia relatívna vlhkosť vzduchu, keďže po 24 

hodinách v otvorených miskách ich rovnovážna vlhkosť klesla. Ako vidno (obr. 3), kvalita 

J-45 a K-45 je takmer identická. BKT za nimi mierne zaostáva, stále sa však ukazuje ako ich 

veľmi kvalitná a z pohľadu úložiska RAO perspektívna náhrada. 
 
 

Tab. 1. Výsledky sacieho tlaku a vlhkosti (w) na vybraných bentonitoch. 
 

VZORKA w  [%] ψ  [MPa] w [%] ψ [MPa] 
Montigel 12,12 -135,06 10,16 -204,37 
L-15 9,74 -137,1 8,03 -197,8 
MX-80 8,06 -139,8 6,47 -194,32 
DV-45 2,72 -150,54 2,32 -196,06 
J-45 14,16 -154,28 12,57 -203,79 
BKT 13,26 -158,25 - - 
K-45 13,04 -181,08 - - 
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Obr. 3. Závislosť sacieho tlaku od vlhkosti –hodnota sacieho tlaku sa rapídne zmení už pri malej zmene 
vlhkosti vzoriek. 

 
 
 

Záver   
Merania sacieho tlaku na vybraných bentonitoch pomocou psychrometrického prístroja 

 

WP4C ukázali hodnoty sacieho tlaku pri vlhkosti vzoriek v rovnováhe s vlhkosťou vzduchu 

v laboratóriu. Pri tak nízkych vlhkostiach sací tlak neodráža obsah expanzných ílových 

minerálov v zemine, takže dokonca vzorka s najnižším obsahom (DV-45) môže vykazovať 

jeden z najvyššých sacích tlakov len z dôvodu najnižšej vlhkosti. Zistenie je v súlade s grafmi 

prezentovanými [4], kde pri vlhkostiach pod 15 % sací tlak bentonitu bol vyšší ako čistého 

montmorillonitu. Ukazuje sa, že bodovými meraniami sacieho tlaku nie je možné porovnávať 

napúčací potenciál, ale je potrebné urobiť merania pri rôznych vlhkostiach a porovnať, pri 

akej vlhkosti bentonity dosiahnu ten istý sací tlak. Čím vyššia je takáto vlhkosť, tým je 

napúčací potenciál vyšší a bentonit kvalitnejší. Tieto merania boli len prvým pokusom zo 

série meraní sacieho tlaku na vybraných bentonitoch.  Zatiaľ sme len na začiatku výskumu 

a budeme skúmať sací tlak až do saturácie vzorky, aby sme dostali celé krivky závislosti 

medzi vlhkosťou a sacím tlakom pre vybrané bentonity, z ktorých budeme vychádzať pri 

ďalšom výskume napučiavacieho potenciálu, vrátane merania tlaku z napučiavania. 
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Abstract 

New accessory minerals at Evate deposit in Mozambique 
This thesis is focused on new accessory minerals which we found at Evate deposit in Mozambique. The 

Evate deposit is one of the largest phosphate deposits connected with carbonatites in the south-east Africa. New 
accessory minerals are zirconolite, monazite, baddeleyite, allanite, zircon, thorianite, sulphates (gypsum, 
calzirtite, barit). The most examined mineral until now is zirconolite, forming two generations. Zirconolite I is 
older and creates rims around baddeleyite, zircone, magnetite and geikielite. Zirconolite II is younger and creates 
grains in μm size. The most typical substitutions in zirconolites are: REE+ACTCa, M2+M5+Ti, 
M2++M5+Ti+M3+ and REE+M2+Ca+M3+. The chemical composition of zirconolites is described by REE- 
ACT-M5+(Nb+Ta) diagram. Zirconolite I has increased content of REE+M5+ and falls into the area of 
carbonatites. Zirconolite II has increased content of ACT and falls into the area of metasomatic rocks, which was 
confirmed also by their chemical composition. 

 
Keywords: zirconolite; monazite; baddeleyite; allanite; chemical composition 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Akcesorický minerál je termín, aký používame pre minerály, ktoré sú v hornine 

kvantitatívne málo zastúpené (pod 1 hmot.%) a nemajú žiadny vplyv na označenie horniny. 

Petrologicky sú však veľmi významné, lebo obsahujú vysoké koncentrácie stopových prvkov 

(REE, Th, U, B, Sr, Nb, Ta) a niektoré z nich môžu byť použité aj na určenie veku horniny 

(monazit, thorianit, zirkón, baddeleyit). 

Na ložisku Evate sme postupným študovaním objavili akcesorické minerály, ktoré sa 

v pôvodnej správe Intergeo (1985) [1] neuvádzajú. Medzi tieto akcesorické minerály patrí 

monazit, baddelleyit, zirkonolit, allanit, zirkón, thorianit, sulfáty (sadrovec, calzirtit, barit). 

Najpodrobnejšie sme zatiaľ preskúmali zirkonolit. 

Karbonatitové ložisko Evate sa nachádza vo východnej časti provincie Nampula v 

štruktúre Monapo [2] v Mozambickej republike a zaraďuje sa k najvýznamnejším ložiskám 

apatitu v Afrike. Objavené bolo počas geofyzikálnych prieskumov grafitu Rusmi v roku 1975, 

neskôr bolo v roku 1983 preskúmané Bulharmi a nakoniec československými geológmi z 

Geoindustrie [1]. Pôvodne bol na ložisku ťažený grafit. Ťažba apatitu by mala byť zahájená 

od roku 2017 brazílskou spoločnosťou Vale SA. 
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Cieľom práce je na základe elektrónovej mikroanalýzy akcesorických minerálov 

viazaných na  karbonatity  z mozambického  ložiska  Evate  určiť  ich  chemické  zloženie 

a textúrne vzťahy, kryštalochémiu a substitučné mechanizmy. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Spracované elektrónové mikroanalýzy akcesorických minerálov pochádzajú z vrtných 

jadier karbonatitov  z ložiska   s rôznou   stratifikáciou.   Chemické   zloženie   bolo   urobené 

z leštených výbrusov pomocou elektrónovej mikroanalýzy na prístroji Cameca SX 100 na 

Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Bratislave. Pri vlnovodisperznej analýze bolo použité 

urýchľovacie napätie 15 keV, vzorkový prúd 40 nA a priemer elektrónového lúča 2 – 5 µm. 

Každý minerál má samostatný analytický program založený na počte prvkov v štruktúre. 

Kryštalochémia akcesorických minerálov bola prepočítaná na daný počet kyslíkov 

alebo katiónov, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre. Z hodnôt jednotlivých pozícií bolo 

vypočítané aj zastúpenie koncových členov, substitučné mechanizmy na jednotlivých 

pozíciách a taktiež klasifikácie jednotlivých minerálov. 

BSE (back scattered electron images) obrázky zobrazili textúrne vzťahy akcesorických 

minerálov a ich vzťahy k okolitým minerálom. Niektoré minerály je možné určiť iba v BSE 

obrázkoch, keďže na pozorovanie v polarizovanom svetle sú ich zrná malé. 
 
 
Výsledky a diskusia 

Zirkonolit CaZrTi2O7 

Zirkonolit je vzácnym akcesorickým minerálom zo skupiny oxidov, ktorý sa vyskytuje 
 

najmä v magmatických a metamorfovaných horninách chudobných na SiO2. V magmatických 

horninách sa najčastejšie vyskytuje v karbonatitoch, ale bol opísaný aj z iných hornín ako 

kimberlity, ultrabáziká, gabroidné pegmatity a nefelínové syenity [3]. 

Zirkonolit sa vo vzorkách na ložisku Evate vyskytuje v dvoch formách: mladší 

zirkonolit II vytvára zrná vo veľkosti niekoľkých μm (obr. 1 A, B). Starší zirkonolit I vytvára 

lemy okolo baddeleyitu, zirkónu, magnetitu a geikielitu (obr. 1 C). 

Mikrosondové analýzy boli prepočítané na 7 kyslíkov a ukázali nasledovné zloženie: 

zirkonolit I má vysoký obsah REE+Y (0,323-0,613 apfu). Mierne zvýšené sú obsahy Nb 

(0,009-0,180 apfu). Nízke sú obsahy Th (do 0,185 apfu) a U (do 0,074 apfu). Zirkonolit II má 

nízke obsahy REE+Y (0,082-0,488 apfu) a Nb (0,012-0,152 apfu). Naopak, obsahy Th 

(0,012-0,218 apfu) a U (0,002-0,149 apfu) sú vysoké. Pri zrnách s vysokým obsahom ThO2 sa 
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nachádza aj minerál thorianit. Priemerný kryštalochemický vzorec zirkonolitu I (48 analýz) je 
 

(Ca0.528Y0.071REE0.428Pb0Th0.002U0.001)1.03(Zr1.012Hf0.005)1.016(Ti1.526Si0.001             Mg0.028Fe0.426Al0.033 

Nb0.047Ta0.004)2.064O7 a zirkonolitu II (46 analýz) (Ca0.611Y0.039REE0.192Pb0.007Th0.135U0.067)1.051 

(Zr1.01Hf0.005)1.015(Ti1.472Si0.008Mg0.044Fe0.44Al0.029Nb0.042Ta0.003)2.039O7. 
 

 
 

Obr. 1. BSE obrázky zirkonolitu. 
Mladší zirkonolit-zrc II vytvára zrná vo veľkosti niekoľkých μm (obr. A, B). Starší zirkonolit-zrc I vytvára lemy 

okolo baddeleyitu-bdy, zirkónu-zrn, magnetitu-mt a geikielitu-gei (obr. C). 
Skratky minerálov: cal-kalcit, dol-dolomit, ap-apatit, phl-flogopit, sp-spinel, thr-thorianit, Mg chl-Mg chlorit, 

pyr-pyrotit, bar-barit. 
 

Rozdiely v chemickom zložení zirkonolitov sa opisujú pomocou ternárneho REE- 

ACT-M5+(Nb+Ta) diagramu (obr. 2) [4]. Aj keď existujú čiastočne sa prekrývajúce oblasti, 

vo všeobecnosti zirkonolity z karbonatitových hornín majú vyšší obsah REE+M5+, zatiaľ čo 
metasomatické horniny majú vyššie obsahy REE+ACT. Rovnaký trend sa prejavil aj v našich 

vzorkách. Zirkonolit I so zvýšeným obsahom REE+M5+ spadá do poľa karbonatitov. Na 
druhej strane zirkonolit II má zvýšený obsah ACT a spadá do poľa metasomatických hornín 
čo potvrdzuje aj jeho chemické zloženie. 

 

 

 
 

Obr. 2. Ternárny REE - ACT(Th+U) - Me5+(Nb+Ta) diagram. 
Farebne vyznačené polia patria jednotlivým typom hornín, ktorých analýzy boli spracované [3, 4]. Žlté a červené 

štvorčeky reprezentujú lokalitu Evate. 
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Najtypickejšie substitúcie (obr. 3) v zirkonolitoch z ložiska Evate sú: REE+ACTCa 
 

(a) a M2+M5+Ti (b) [3]. Ďalšou typickou substitúciou je M2++M5+Ti+M3+ (c) a REE+M2+
 

 

Ca+M3+ (d) [4]. Člen ACT zastupuje Th, U; do členu M2+ vstupuje Fe2+ a Mg2+, do členu 

M3+ vstupuje Al3+ a Fe3+a do členu M5+ vstupuje Nb5+ a Ta5+. Danými substitúciami môžeme 
oddeliť genetické typy zirkonolitov. Korelačný trend so zvýšeným obsahom REE a Nb+Ta 
(zirkonolit I) zasahuje do karbonatitového vývoja ložiska a trend so zvýšeným obsahom ACT 

(zirkonolit II) zasahuje do metasomatického štádia vývoja ložiska. 
 
 

 
 

Obr. 3. Substitučné mechanizmy v zirkonolitoch. 
 
 
Monazit (Ce, La, Y, Th)PO4 

 

Monazit je fosfát, ktorý obsahuje REE prvky a patrí k rádioaktívnym minerálom. 

Nachádza  sa   v širokom   rozsahu   magmatických   a metamorfovaných   hornín,   najmä 

v granitoch, syenitoch, pegmatitoch, metapelitoch a hydrotermálnych žilách. 

Mikrosondové analýzy boli prepočítané na 4 kyslíky a ukázali zvýšené množstvá 

LREE prvkov (0,810-1,031 apfu), najviac Ce (0,37-0,50 apfu), preto môžeme monazit bližšie 

označiť ako monazit(-Ce). Obsahy HREE sú nízke (0,006-0,08). Priemerný kryštalochemický 

vzorec (68 analýz) je: 
(La0.332Ce0.456Pr0.04Nd0.118Sm0.009Eu0.002Gd0.003Er0.004Yb0.001Lu0.001Y0.003Th0.011 

Sr0.005)0.983(P0.971Si0.01As0.003S0.003)0.987O4. 
 

Monazity klasifikujeme na základe chemického zloženia v systéme 2CePO4- 

CaTh(PO4)2-2ThSiO4 (obr. 4) [5]. Skúmané monazity majú nízke obsahy huttonitovej, 

xenotímovej a cheralitovej zložky, preto padli do poľa monazitu. Analýzy smerujúce k poľu 

cheralitu majú zvýšený obsah Ca. Tieto analýzy padli mimo huttonitovej a cheralitovej línie aj 

v substitučnom diagrame (obr. 4) 4*(Th+U+Si)4*(REE+Y+P). 
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Baddeleyit ZrO2 

 

Obr. 4. Klasifikačný a substitučný diagram monazitu. 

 

Baddeleyit je oxid patriaci k vzácnym akcesorickým minerálom, ktoré sa vyskytujú 

najmä v nedosýtených alkalických magmatických horninách, syenitoch, karbonatitoch, 

kimberlitoch a v mafických a ultramafických horninách. 

Mikrosondové analýzy boli prepočítané na 2 kyslíky. Baddeleyit má zvýšené obsahy 

REE (do 0,004 apfu), Hf (do 0,006 apfu). Priemerný kryštalochemický vzorec (3 analýzy) je: 

(Zr1.001Hf0.004Nb0.001REE0.004P0.001Ca0.001Fe0.007Sr0.002)1.02O2. 
Na obr. 5 sa nachádzajú zrná baddeleyitu spolu s minerálnou asociáciou tvorenou 

 

kalcitom, dolomitom, apatitom, zirkonolitom, zirkónom, anhydritom (obr. 5 A) 

a zirkonolitom, zirkónom, magnetitom, spinelom a anhydritom (obr. 5 B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5. BSE obrázky baddeleyitu. 
A) Veľké zrno baddeleyitu-bdy s tenkým lemom tvoreným zirkonolitom-zrc, magnetitom-mt, zirkónom-zrn a 

anhydritom-anh. Okolie tvorí kalcit-cal, dolomit-dol a apatit-ap. B) Zrno baddeleyitu-bdy je obklopené 
zirkonolitom-zrc, zirkónom-zrn, magnetitom-mt, spinelom-sp a anhydritom-anh. 

 

 
Allanit (Ca,REE)2(Al,Fe3+)3(SiO4)3(O,OH) 

 

Allanit je akcesorický minerál patriaci do epidotovej superskupiny a nachádza sa v 

mnohých magmatických a metamorfovaných hornín [6]. 

Kryštalochemický výpočet bol normalizovaný na Σ(A+M+T)=8, obsah Cl bol 

dopočítaný podľa OH+F+Cl=A apfu [6]. A, M a T reprezentujú jednotlivé kryštalografické 

pozície. Na základe analýz prevláda obsah LREE (0,51-0,86 apfu) nad HREE (0,017-0,019 

apfu). Z LREE prvkov má najväčšie zastúpenie Ce (0,25-0,44 apfu), preto môžeme minerál 

označiť    ako    allanit(-Ce).    Priemerný    kryštalochemický    vzorec    (3    analýzy)    je: 

(Ce0.34REE0.36Ca1.26Sr0.02)1.98(Al1.87Ti0.03Fe3+
0.3Fe2+

0.6Mg0.14)2.94(Si3.02O4)3.02(Cl). 
 

Na  obr.   6   sa   nachádza   zonálny   allanit   v asociácii   s chloritom   a flogopitom 

a prerastené zrno allanitu s kalcitom, amfibolom a chloritom. 
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Obr. 6. BSE obrázky allanitu. 
A) Zonálny allanit-aln v asociácii s chloritom-chl a flogopitom-phl. B) Prerastené zrno allanitu-aln s kalcitom- 

cal, amfibolom-amp a chloritom-chl. 
 
Záver   

Na základe mikrosondových analýz a BSE obrázkov sme objavili nové akcesorické 
 

minerály na ložisku Evate. Bližšie bol preskúmaný zirkonolit, monazit, baddeleyit a allanit 

a ich chemické zloženie a textúrne vzťahy. V zirkonolite sme pozorovali dve generácie, ktoré 

poukazujú na polygenetický vývoj ložiska Evate - pôvodný karbonatitový vývoj (zirkonolit I) 

bol neskôr modifikovaný kôrovými fluidami (zirkonolit II). Podrobnejšie zatiaľ nebol 

spracovaný thorianit, zirkón a sulfáty. Thorianit bude ešte použitý na CHIME datovanie. Na 

datovanie môžu byť použité aj zrná monazitu a zirkonolitu, ktoré obsahujú zvýšené obsahy 

Th a U. Nové údaje o chemickom zložení akcesorických minerálov spolu s  vekmi 

jednotlivých fáz, ktoré budú reprezentovať čas ich vzniku nám budú môcť poskytnúť exaktné 

údaje k vytváraniu predstavy o celkovej genéze ložiska. 
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Srovnání těžkých minerálů žerotických vrstev se sedimenty ottnangu a 
eggenburgu v nadloží (karpatská předhlubeň) 
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Abstract 

 
The comparation of heavy minerals of the Žerotice member with the overlying Ottnangian and 

Eggenburgian deposits (Carpathian Foredeep) 
In this work is the main theme of comparing heavy minerals of the Žerotice member of the Carpathian 

Foredeep within the wells series Zn and the overlying Ottnangian and Eggenburgian deposits. Attention was 
mainly paid to determining the source area and the developments in relation to the development of depositional 
basin. The minerals was separated  from grain size fraction 0,063-0,125 mm. Chemistry of selected minerals 
(garnet, rutile) was evaluated by electron probe microanalyzer Cameca SX 100. The groups pyrope-almandine 
and grossulare-almandine are the most abundant. Rutiles probably originates from metamorphic rocks concretly 
metapelitic rocks, but from magmatic rocks too, concretly from pegmatites. 

 
 
Keywords: heavy minerals; Žerotice member; Ottnangian; Carpathian foredeep; garnet; rutile 

 
 
 
Úvod a formulace cíle 

 

Těžké minerály byly studovány z vrtů Zn 4, Zn 5, Zn 7, Zn 8, Zn 12 a z lokality 

Žerotice. Zájmová oblast je ze správního hlediska součástí Jihomoravského kraje, okresu 

Znojmo. Vrt Zn 7 a Zn 8 se nachází u obce Žerotice a vrt Zn 4, Zn 5, Zn 12 u obce Božice. 

Záměrem této  práce  je  rozšíření  poznatků  o zdrojové  oblasti  předmětných  sedimentů 

a o vývoji provenience ve vazbě na vývoj depoziční pánve a depozičních prostředí. 

V širším okolí Znojma leží často na bázi miocénního sedimentárního sledu žerotické 

vrstvy, které jsou považovány za nejstarší sedimenty jižní části karpatské předhlubně na 

Moravě [1]. Tyto sedimenty se místy vyvíjejí ze zvětralin krystalinického či paleozoického 

podloží. Prachař původně označil tyto sedimenty jako žerotickou sérií podle obce, u které byl 

nálezný vrt Znojmo – 7 [2]. Pozdější obměna názvu žerotické série na žerotické vrstvy 

(vzhledem k jejich malé mocnosti a málo diferencovanému sedimentačnímu prostředí) byla 

provedena Dlabačem. Žerotické vrstvy byly mimo vrtů Znojmo-7 a Znojmo-7A 

dokumentovány také v několika dalších vrtech, ze série vrtů Znojmo (Zn) [3]. Jedná se o vrty 

Znojmo 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13 a 14. Navíc byl v zájmové oblasti v rámci výzkumu ÚÚG 

v roce  1978  vyhlouben  vrt  Žerotice  –  1  v těsné  blízkosti   nálezového   vrtu   Zn-7 

[4].V pozdějších letech byly sedimenty žerotických vrstev zastiženy v zájmové oblasti vrty 

spojenými  např.  s hydrogeologickým  průzkumem  (např. HV-303). Žerotické vrstvy nikde 
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nevychází na povrch. 
 

Pro stratigrafické zařazení žerotických vrstev nejsou přímé podklady. Makro- i 

mikrofaunisticky jsou sterilní a nebyly zde zatím nalezeny ani určitelné zbytky flóry nebo 

pylu. V podloží byly zjištěny horniny krystalinika, paleozoické karbonáty případně křídové 

sedimenty. Dlabač stratigraficky umístil žerotické vrstvy do oligocénu [3]. Je uváděn jejich 

stratigrafický rozsah jako ?eger až eggenburg [1],[4] podobného názoru je také Brzobohatý, 

Cicha [5]. 

Prachař předpokládá, že žerotické vrstvy (žerotická série) vznikly jako usazeniny 

paleodelty [2]. Dle Dlabače představují žerotické vrstvy pestrou překotnou splachovou 

sedimentaci sladkovodních a suchozemských usazenin [3]. Čtyroký tvrdí, že se spíše jedná o 

střídání poloh sedimentů vzniklých v mělké sladkovodní depresi (zelené polohy) a poloh 

terestrických splachů s rudě fialovým zbarvením [4]. Podle dnešních představ se jedná vesměs 

proluviální sedimenty značně suchého podnebí, které se ukládaly se v izolovaných depresích 

starého reliéfu [5]. 

Granát je klasifikován jako skupina kubických nesosilikátů s hlavní vzorcem 

X3Y2Si3O12. Dohromady tvoří 14 koncových členů v rámci granátové skupiny [6]. Prvky 

Fe2+, Ca2+, Mg2+, a Mn2+ jsou nejčastěji umístěné v X pozici. Al3+, Fe3+, a Cr3+ jsou 

obvykle situovány na Y pozici. Nejčastějším koncovým členem jsou almandiny 

(Fe3Al2Si3O12), pyropy (Mg3Al2Si3O12), spessartiny (Mn3Al2Si3O12), grossuláry 

(Ca3Al2Si3O12), andradity (Ca3(Fe,Ti)2Si3O12) a uvarovity (Ca2Cr2Si3O12) [7]. 

Granát a turmalín jsou dva z nejčastěji studovaných těžkých minerálů z hlediska 

chemického složení pro stanovení provenience. Pozornost přitahují také pro svoji relativní 

stabilitu a odolnost během transportu, zvětrávání a diagenezi [8]. 
 
 
Materiál a metody 

Nejprve bylo nutné pro separaci těžkých minerálů použít sítovací metodu „za mokra“ 

pomocí sady sít Retsch AS 200 o velikosti ok 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,5 mm; 0,250 mm; 

0,125 mm; 0,063 mm. Jednotlivé frakce byly vysušeny v sušárně MEMMERT UNB 100/220 

nebo KBC G – 100/250. Pro následné další zpracování byla vybrána frakce 0,063-0,125 mm, 

kde bylo zapotřebí 2-3 g vzorku pro separaci těžkých minerálů pomocí těžké kapaliny – 

acatelyntetrabromid  (h = 2,95 g/cm3). 
 

Na pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ÚGV PřF MU provedl Mgr. 

Petr  Gadas,  Ph.D.  chemické  analýzy  vybraných  minerálů  na  elektronové  mikrosondě 
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CAMECA SX100 (urychlovacím napětí 15 kV, proud 20 nA, v průměru svazku 50,00 μm). 

Zrna minerálů rutil, granát, turmalín, epidot, spinel, staurolit byla analyzována na složení 

jejich hlavních prvků. Přepočty jednotlivých minerálů byly provedeny v programu Microsoft 

Excel. Výsledné analýzy rutilů (v počtu 25) byly přepočítány normalizací na 1 kationt. 

Analýzy granátů (v počtu 79) byly přepočítány normalizací na 8 kationtů a výsledný 

krystalochemický vzorec rozčleněn na 5 koncových členů (pyrop, spessartin, almandin, 

grosulár, andradit). 

Vzorky z vrtných jader z vrtů řady Zn byly k dispozici na Ústavu geologických věd 

Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. U vzorku z odkryvu u Žerotic byl proveden 

vlastní odběr. 
 
 
Výsledky a diskuze 

 

Vzorky byly vyčleněny podle jejich stratigrafie do 3 skupin: 1. skupina: žerotické 

vrsty; 2. skupina: eggenburg sedimenty, 3. skupina: sedimenty stáří ottnang - lokalita Žerotice. 

Bylo provedeno celkem 79 analýz granátu. Na základě těchto analýz bylo vyčleněno v 1. 

skupině: žerotické vrstvy celkem 8 skupin granátů. První skupinu tvoří pyrop-almandiny: 

Alm(77-62)-Prp(30-14)-Grs(7-1)-Sps(6-2)- And(2-0), která je obsažena celkem z 28,13 %. 

Objevuje se ve vrtných jádrech Zn 4, Zn 7, Zn 8. Druhou skupinu granátů tvoří grosulár- 

almandiny: Alm(77-57)-Grs(25-11)-Prp(14-4)-Sps(13-2)-And(4-2), a z celkové asociace 

granátů zaujímají celkem z 18,75 %. Skupina se objevuje ve vrtných jádrech Zn 4 a Zn 7. 

Třetí skupinu granátů tvoří pyrop-almandiny se zvýšenou grosulárovou komponentou: 

Alm(75-37)-Prp(33-12)-Grs(28-11)-Sps(8-1)-And(2-1), a z celkové asociace granátů 

zaujímají celkem z 15,63 %. Skupina se objevuje ve vrtných jádrech Zn 4, Zn 7 a Zn 8. 

Čtvrtou skupinu tvoří almandinová skupina granátů: Alm(87-80)-Prp(11-7)-Grs(2-1)- 

Sps(8-3)-And(1-0), tato skupina je obsažena celkem z 15,63 %. Objevuje se ve vrtných 

jádrech Zn7 a Zn8. Pátou skupinu tvoří pyropová skupina granátů se zvýšenou 

almandinovou komponentou: Prp(73-69)-Alm(18-16)-Grs(10-8)-And(3-2)-Sps(1), tato 

skupina je obsažena celkem z 9,38 %. Objevuje se pouze ve vrtném jádru Zn 8. Šestou 

skupinu tvoří andradit-grosuláry: Grs(68-59)-And(30-22)-Alm(9-8)-Sps(2-1)-Prp(1), tato 

skupina je obsažena celkem z 6,25 %. Objevuje se pouze ve vrtném jádru Zn 7. Sedmou 

skupinu tvoří spessartin almandiny: Alm(47)-Sps(28)-Grs(12)-Prp(11)-And(3), tato 

skupina je obsažena celkem  z 3,13  %.  Objevuje se pouze ve vrtném jádru Zn7. Osmou 
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skupinu  tvoří  grosulár-almandin-pyrop:  Prp(42)-Alm(35)-Grs(20)-And(2)-Sps(1),  tato 

skupina je obsažena celkem z 3,13 %. Objevuje se pouze ve vrtném jádru Zn 8. 

Ve 2. skupině – eggenburg sedimenty bylo vyčleněno 6 skupin granátů. První skupinu 

tvoří pyrop-almandiny: Alm(79-51)-Prp(47-15)-Grs(7-1)-Sps(3-1)-And(2-0), která je 

obsažena celkem z 34,29 %. Objevuje se ve vrtných jádrech Zn 5 69,9-74m a Zn 5 84,6- 

85,0m. Druhou skupinu granátů tvoří grosulár-almandiny: Alm(76-54)-Grs(26-13)-Prp(18- 

4)-Sps(16-1)-And(4-0), a z celkové asociace granátů zaujímají celkem z 34,29 %. Skupina se 

objevuje ve vrtných jádrech Zn 5 69,9-74m, Zn 5 84,6-85,0m a Zn 12. Třetí skupinu granátů 

tvoří pyrop-almandiny se zvýšenou grosulárovou komponentou: Alm(68-42)-Prp(33-15)- 

Grs(28-14)-Sps(3-1)-And(2-1), a z celkové asociace granátů zaujímají celkem z 14,29 %. 

Skupina se objevuje ve vrtných jádrech Zn 5 69,9-74m, Zn 5 84,6-85,0m a Zn 12. Čtvrtou 

skupinu tvoří spessartin almandiny: Alm(77-46)-Sps(38-16)-Grs(9-0)-Prp(6-2)-And(5-2), 

tato skupina je obsažena celkem z 8,57 %. Skupina se objevuje ve vrtných jádrech Zn 5 84,6- 

85,0m a Zn 12. Pátou skupinu tvoří almandinová skupina granátů: Alm(81-80)-Prp(9-6)- 

Grs(8-3)-Sps(8-3)-And(2-0), tato skupina je obsažena celkem z 5,71 %. Skupina se objevuje 

ve vrtných jádrech Zn 5 84,6-85,0m a Zn 12. Šestou skupinu tvoří pyropová skupina 

granátů se zvýšenou almandinovou komponentou: Prp(69)-Alm(19)-Grs(9)-And(2)- 

Sps(1), tato skupina je obsažena celkem z 2,86 %. Objevuje se pouze ve vrtném jádru Zn 5 

84,6-85,0m. 

Ve 3. skupině: sedimenty stáří ottnang – lokalita Žerotice byly vyčleněny 4 skupiny 

granátů. První skupinu tvoří pyrop-almandiny: Alm(74-57)-Prp(31-17)-Grs(8-1)-Sps(7-1)- 

And(2-0), která je obsažena celkem 50 %. Druhou skupinu granátů tvoří grosulár- 

almandiny: Alm(71-61)-Grs(24-11)-Prp(14-5)-Sps(7-2)-And(3-2), a z celkové asociace 

granátů zaujímají celkem z 33,33 %. Třetí skupinu tvoří spessartin almandiny: Alm(57)- 

Sps(25)-Grs(11)-Prp(3)-And(3), tato skupina je obsažena celkem z 8,33 %. Čtvrtou skupinu 

granátů tvoří pyrop-almandiny se zvýšenou grosulárovou komponentou: Alm(45)- 

Prp(38)-Grs(14)-And(2)-Sps(1), a z celkové asociace granátů zaujímají celkem z 8,33 %. 

Ve všech skupinách nejvíce převažuje skupina pyrop-almandinů, celkem z 34,18 %. 

Druhou hojnou skupinou granátu ve všech skupinách jsou grosulár almandiny, která je 

obsažena celkem z 27,85 %. Třetí hojnou skupinou je skupina pyrop almandiny se zvýšenou 

grosulárovou komponentou, celkem z 13,92 %. 

Almandinem bohaté granáty jsou typické pro různé horniny z amfibolitové facie [9]. 

Pyrop almandiny, které jsou ve vzorcích nejvíc hojné, pocházejí z metamorfovaných hornin 
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granulitové až eklogitové facie [8]. Podle Čopjakové jsou pyrop-almandiny typické pro různé 

typy granulitů, eklogitů a některých granátnických amfibolitů. Pyrop-almandiny bohaté na 

grosulárovou komponentou jsou typické svým složením pro moldanubické felsické granulity. 

Grosulár-almandiny jsou typickým granátem metapelitů, středního stupně metamorfózy, 

zejména svorů a pararul. Almandinová skupina granátů ukazuje na zdroj z různých typů 

metamorfovaných hornin, ortorul, metapelitů (svorů, pararul). Spessartin-almandiny jsou 

běžné zejména v leukokrátních dvojslídných rulách a v sillimanit-biotitických rulách, také 

v aplitech a granitech [10]. 

Rutil je v horninách obvykle přítomen jako akcesorický minerál. Bylo provedeno 

celkem 25 analýz rutilu. Pro vyčlenění dvou skupin (metamafický nebo metapelitický rutil) 

byl použit vzorec x=5*(Nb[ppm]-500)-Cr[ppm] [11]. Obsah Fe nižším než 1000 ppm 

naznačují původ z magmatických hornin [12]. 

Vzorky byly opět vyčleněny do tří skupin podle jejich stratigrafie. V 1. skupině: 

žerotické vrstvy obsah Fe u vzorků Zn4, Zn 7 a Zn8 dosahoval hodnot 410-4220 ppm. Ve 

studovaných vzorcích převažují rutily s původem z metamorfovaných hornin z 58,33 %. 

Rutily původem z magmatických hornin jsou zastoupeny ve vzorcích ze 41,66%. Hodnota x 

podle použitého vzorce dosahovala z 83,33 % kladných hodnot, tudíž se jedná spíše o 

metapelitické rutily. Ve 2. skupině – eggenburg sedimenty obsah Fe u vzorků Zn 5 69,9-74 

m, Zn 5 84,6-85,0m a Zn 12 dosahoval hodnot 710- 3680 ppm. Ve studovaných vzorcích 

převažují rutily s původem z metamorfovaných hornin ze 77,78 %. Rutily původem z 

magmatických hornin jsou zastoupeny ve vzorcích ze 22,22%. Hodnota x podle použitého 

vzorce dosahovala ze 100 % kladných hodnot, tudíž se jedná o metapelitické rutily. Ve 3. 

skupině: sedimenty stáří ottnang – lokalita Žerotice obsah Fe u vzorku dosahoval hodnot 

750-4560 ppm. Ve studovaných vzorcích jsou jak rutily s původem z metamorfovaných 

hornin, tak i rutily s původem z magmatických hornin v poměru 50 %. Hodnota x podle 

použitého vzorce dosahovala ze 75 % kladných hodnot, tudíž se jedná spíše o metapelitické 

rutily. 
 
Závěr   

Z granátů převažují skupiny pyrop-almandiny, grosulár almandiny a pyrop almandiny 
 

se zvýšenou grosulárovou komponentou. Ve vzorcích převládají metapelitické rutily nad rutily 

z pegmatitů. Těžké minerály (granát, rutil) pochází nejspíše z metamorfovaných hornin. 

Zdrojovou oblastí byla pravděpodobně dyjská klenba. 
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Abstract 
 

Characterization of granodiorite in North parth of Trebic pluton. 
Examined locality is distinct due to presence of positive thorium and gravity anomalies. Studied rock 

significantly resembles durbachites building the Trebic pluton. However, it differs from it in certain properties. 
The aim of the paper is to describe the rock body, to verify its petrophysical qualities and to conduct essential 
microscopic and geochemical characterization. According to the results the rock is determined to be granodiorite. 
It resembles durbachites with high content of naturally radioactive elements – K (6.6 %), Th (29.8 ppm), U (5.9 
ppm). On contrary, it differs from them with fine grain, non-porphyric structure and with chemical composition. 
The positive thorium anomaly is caused by presence of Th-bearing mineral monazite. I discovered an enclave in 
granodiorite that can be characterized as pyroxen spinel-bearing gabro. Such enclave has not been described in 
TP yet. 

 
Keywords: durbachite; Trebic pluton; spinel-bearing enclave; granodiorite 

 
 
 
Úvod a formulace cíle 

 

Třebíčský masiv  (TM)  je  deskovité  těleso  trojúhelníkového  tvaru  rozkládající  se 

v moldanubiku českého masivu (Obr. 1.). Převážně je budován amfibolicko-biotitickými 

durbachity [melagranity-melasyenity]. V TM jsou také xenolity, které jsou tvořeny amfibolity 

a migmatity. Často se objevují také mikrogranulární enklávy [1,2]. Stáří třebíčského 

melagranitu bylo radiometrickým datováním určeno na 334.8 ± 3.2 Ma [3]. 

Třebíčský masiv je obklopen menšími durbachitovými tělesy. Jihlavský masiv a menší 

tělesa u Věžnice a Kamenice SZ od TM jsou budovány melamonzonity až monzogabry. 

Rozdíl v litologickém složení se výrazně projevuje na mapě tíhových anomálií (Obr. 2) – tyto 

tělesa mají vyšší hustotu než okolní granitoidní horniny [4]. 

Amfibolicko-biotitické durbachity, které TM budují, patří mezi ultradraselné horniny, 

které jsou definovány vysokými obsahy draslíku a hořčíku, kdy K2O a MgO ˃ 3 % [5]. 

Durbachitické horniny jsou specifické především kvůli jejich chemickému složení. Mají 

vysoké obsahy Mg, Cr a Ni, což odpovídá přítomnosti plášťové komponenty, ale také vysoké 

obsahy LIL prvků (K, Rb, Ba) a radioaktivních prvků (U a Th), což naopak odpovídá 

přítomnosti korového materiálu v hornině. Fiala [6] naměřil v durbachitech třebíčského 

plutonu hodnoty U 6,5–18,2 ppm, Th 31,7–56,6 ppm a K 4,9–5,2 % a poměry Th/U jsou mezi 

1,8 a 7,0. 

1254 



 

 
 
 

Obr. 1. Rozmístění durbachitových těles na území českého masívu [7], černě označené tělesa – durbachity 
 

Studovaná lokalita, která je 1000 m od obce Zhoř, leží v místě výrazné thoriové 

anomálie (Obr. 2.) Také v mapě tíhových anomálií (Obr. 2.) se oblast projevuje pozitivní 

tíhovou anomálii. Hornina, která je na lokalitě, se obsahy přirozeně radioaktivních prvků 

velmi podobá durbachitům. Zásadně se od nich však liší svými stavebními znaky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Mapa thoriových (vlevo) a tíhových (vpravo) anomálií [4], fialová tečka – studovaná lokalita 
 

Cílem práce je geologická dokumentace tělesa, ověření jeho petrofyzikálních vlastností 

a provedení základní mikroskopické a geochemické charakteristiky horniny. 
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Materiál a metody 

Snímky výbrusů byly pořízeny pomocí polarizačního mikroskopu Nikon OPTIPHOT2- 

POLa digitálního fotoaparátu Canon EOS 1100D. V kanadské laboratoři AcmeLab byla 

provedena celohorninová chemická analýza. Pro detailnější mineralogický popis a k chemické 

analýze jednotlivých minerálů byla provedena analýza na elektronové mikrosondě CAMECA 

SX 100. U biotitů byly přepočty normalizovány na 12 aniontů včetně 2 (OH, F, CL). Výsledky 

analýz živců byly normalizovány na 8 kyslíků. Minerály spinelidové skupiny byly přepočteny 

na tři kyslíky, čtyři kationy a rozpočet Fe3+ a Fe2 . Při těchto analýzách byl použit urychlovač o 

napětí 15 kV a proudu 10–20 nA s průměrem svazku 2–5 µm. Obsah přirozeně radioaktivních 

prvků U, K, Th byl změřen ručním gamaspektrometrem Identifinder R300. 
 
 
 
Výsledky a diskuze 

 

Popis horniny 
 

Hornina, která se nachází na lokalitě asi 1 000 m od obce Zhoř, se již na první pohled 

liší od ostatních durbachitů třebíčského masivu. Má tmavě šedou až šedočernou barvu a 

masivní neporfyrickou texturu. Hlavními horninotvornými minerály jsou zrna K-živce, 

plagioklasu, lupínky biotitu, méně je v hornině zastoupen křemen (Obr. 3). 
 
 

 
 

 
 
 

Obr. 3. Pleochroické dvůrky v biotitu (vlevo nahoře), pertitický K-živec (vpravo nahoře), zonální K-živec 
(vlevo dole), makro vzorek (vpravo dole) 
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U K-živců lze pozorovat dva typy: pertitické a K-živce s výraznou zonální stavbou, 

která je podmíněna koncentrickým uspořádáním velmi drobných inkluzí, ve kterých uzavírají 

většinou biotit, plagioklas nebo křemen. Biotit se vyskytuje buď samostatně nebo uzavíraný 

v K-živci či plagioklasu. Časté jsou také pleochroické dvůrky lemující uzavřené inkluze. 

Plagioklas se vyskytuje samostatně nebo je uzavírán v K-živci (Obr. 3.). 
 
 
Enkláva 

 

Během studia výbrusů byla objevena enkláva velikosti cca. 5 mm. Petrograficky by se 

dala charakterizovat jako biotitické gabro se spinelem bez pyroxenu. Má hypidiomorfně 

zrnitou strukturu a s okolím má difúzní kontakt. Hlavními minerály v této enklávě jsou biotit, 

spinel, plagioklas, pyrhotin a sekundárdně sericit. Detailně jsou enklávy takového typu 

popsány v jiných granitoidech variského stáří například ve Španělsku nebo Francii [8,9]. 

V horninách durbachitové  série  však  dosud  popsány  nebyly.  Chemické  složení  minerálů 

z enklávy bylo dále analyzováno na EMS. 
 
 
Elektronová mikrosonda 

 

Výsledky analýz na EMS ukázaly, že plagioklasy v enklávě mají rozdílný charakter 

než plg v hornině (Obr. 4.). Zatímco v enklávě u nich silně převažuje anortitová komponenta 

(An79–An84), v okolní hornině jsou spíše Na-bohaté (Ab62–Ab80). 
 
 

 
 
 

Obr. 4. Chemismus biotitů v enklávě a okolní hornině (vlevo), chemismus plagioklasů v enklávě a okolní 
hornině (vpravo) 

 
Také biotity se od sebe výrazně liší. Biotity z enklávy jsou oproti biotitům z okolní 

horniny značně aluminické (Obr. 4.). Ze skupiny spinelu v enklávě převažuje hercynit (63 %), 

Díky EMS byly v hornině dále nalezeny akcesorické minerály zirkon, apatit, monazit a REE- 
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epidot. Podle výsledků EMS obsahuje zirkon více UO2 (0,2–0,5 hm %) než  ThO2 (0,0–

0,4 hm%). Hlavním nositelem Th bude tedy pravděpodobně monazit, který obsahuje 4,0–

10,7 % ThO2. Vysoký obsah thoria se projevuje pozitivní thoriovou anomálií, na které 

lokalita s popisovanou horninou leží [4]. 
 
 
Chemismus horniny 

 

Celohorninová analýza byla provedena v kanadské laboratoři AcmeLab. Její výsledky 

byly korelovány s ostatními horninami durbachitové série z třebíčského a jihlavského masivu 

[3]. Z porovnání vyplývá, že studovaná hornina se značně liší. V diagramu TAS spadá do 

pole granodiorit–granit (Obr. 5.). Ve srovnání s ostatními durbachity je ochuzena o vzácné 

zeminy, zejména o střední vzácné zeminy. Z výsledků chemické analýzy lze také vyvodit, že 

hornina nepatří mezi ultradraselné horniny. Obsah MgO je pouze 2,14 %. Na druhou stranu 

obsah přirozeně radioaktivních prvků vyskytujících se v popisovaném granodioritu, který byl 

měřen ručním gamaspektrometrem, zcela odpovídá hodnotám typických durbachitů: obsah 

K – 6,6 %, U – 5,9 ppm, Th – 29,8 ppm. 
 
 

 
 

Obr. 5. Klasifikace horniny podle diagramu TAS [10] 
Černá tečka – studovaná hornina, barevné tečky – durbachity z třebíčského a jihlavského masivu [3]. 

 
 

Závěr   
Popisovaná hornina připomíná typický durbachit z třebíčského masivu. Má vysoký 

 

obsah přirozeně radioaktivních prvků U, Th, K. Od typických durbachitů se však liší svou 
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masivní jemnozrnnou neporfyrickou strukturou a mineralogickými chemickými vlastnostmi. 

Od klasických durbachitů se liší také chemickým složením – má vysoký obsah K2O, ale méně 

MgO (> 3 hm %) než durbachity. Horninu lze na základě mineralogického a chemického 

složení charakterizovat jako granodiorit. I když se nejedná o klasický durbachit, kvůli 

vysokému obsahu přirozeně radioaktivních prvků a také vysokému obsahu K2O lze horninu 

zařadit do durbachitové série. 

Lokalita studované horniny se nachází v místě pozitivní thoriové a tíhové anomálie. 

Příčinou thoriové anomálie a nositelem thoria je vzhledem k obsahům Th spíše monazit než 

zirkon. Při studiu horniny byla zjištěna 5mm gabroidní enkláva. Při analýzách na elektronové 

mikrosondě byly dále charakterizovány jednotlivé minerály. Jedná se zejména o spinel, biotit, 

muskovit (sericit) a Ca-plagioklas. Gabroidní enkláva společně s tíhovou anomálií poukazují 

na možný výskyt gaber pod durbachity, které by mohli souviset s jejich genezí, jak se domnívá 

také Leichmann [4]. 
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Abstract 

 

Morphological changes during the ontogeny of Velapertina indigena (Foraminifera) from the 
Transylvanian Basin (Romania) 

Species Velapertina indigena (Luczkowska, 1955) represents common Upper Badenian planktonic 
foraminifera in the Western Carpathians region. Correct taxonomic determination is often precluded by the 
complicated ontogenetic evolution resulted into several distinguished morphological stages. In this study the 
inner shell structures were observed by using tomographic microscope to identify five ontogenetic stages (sensu 
Brummer). General morphological features of the shell, such as the chamber shape and number, the aperture 
position and character, the wall texture, and the chambers coiling direction were documented for each stage. The 
reconstructed ontogenetic model, composed of five ontogenetic stages, was correlated with the „five stage 
concept” of Globigerinoides sacculifer. 

Our study shows potential of the tomographic microscope visualization in improvement of the correct 
taxonomic classification of non-adult individuals as well as the foraminifera trophic mechanisms interpretation. 

 
 
Keywords: Velapertina indigena; micro tomography; Middle Miocene; Central Paratethys 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Velapertina indigena (Luczkowska, 1955) predstavuje druh mnohokomôrkového 

planktonického dierkavca, ktorého fosílne zvyšky sa často vyskytujú v strednomiocénnych 

sedimentoch Centrálnej Paratetýdy, pričom sú aj stratigraficky významné. Na základe prvého 

výskytu rodu Velapertina je stanovený podstupeň kosov (vrchný báden). Napriek tomu 

ontogenetický vývin a ekologické nároky tohoto druhu sú len málo preskúmané. Štúdium 

neadultných štádií, drobných tenkostenných jedincov, je komplikované tafonomickými 

činiteľmi. V prípadoch, keď sú mladšie ontogenetické štádia zachované, často bývajú 

nesprávne taxonomicky určované, pretože morfológia juvenilných a neanických schránok 

velapertín sa môže podobať na fenotypy dospelých schránok iných druhov [2, 3]. 

Tvorba schránky u druhu Velapertina indigena predstavuje postupný biologický 

proces prebiehajúci počas celého života organizmu. Každý už vytvorený morfologický znak 

ostáva súčasťou schránky [4] a teda aj terminálne štádiá velapertín majú vo vnútri schránky 

zachovanú celú ontogenetickú históriu znakov, ktoré vznikli v priebehu prolokulárneho, 

juvenilného, neanického a adultného vývinu (Obr. 1.). 
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Cieľom tejto práce je pomocou tomografickej mikroskopickej analýzy zdokumentovať 

predmetné ontogenetické štádiá druhu Velapertina indigena z lokality Chiuza (Báden; 

Transylvánska panva) a porovnať ich s Brummerovým ontogenetickým modelom 

Globigerinoides sacculifer [1]. Táto dokumentácia môže prispieť k riešeniu taxonomických 

problémov danej skupiny ako aj interpretácii trofických nárokov neadultných štádií. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Schránka druhu Velapertina indigena. Virtuálny model schránky zhotovený pomocou tomografického 
mikroskopu zobrazujúci zachovanie komôrok starších ontogenetických štádií situovaných vo vnútri komôrok 

mladších štádií. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Študovaný materiál pochádza z vrchnobádenských sedimentov Centrálnej Paratetýdy z 

lokality Chiuza (severo-západná časť Transylvánskej panvy, Rumunsko; N 47.586; E 

24.24539; 298m; Obr. 2.). Po laboratórnom spracovaní horninového materiálu (plavenie) bolo 

zo získaného rezídua vyseparovaných osemdesiat jedincov. Tieto jedince boli následne 

vložené do petriho misky (∅ 15cm, 2 dcl) naplnenej čistou vodou za účelom hmotnostnej 

separácie schránok. Jedince vyplnené pyritom sa usadili na dne, plávajúce jedince na hladine 

bez akejkoľvek vnútornej výplne boli odobraté na ďalšie mikroskopické spracovanie. 

Pomocou stereoskopického binokulárneho mikroskopu (Leica MZ 75) bol vyselektovaný 

najvhodnejšie zachovaný jedinec. Tomografická mikroskopická analýza bola uskutočnená 

s pomocou prístroja Skyscan 1172 na pracovisku Národného múzea v Prahe. Röntgenové 

napätie bolo 40 kV pri prúde 250 µA. Röntgenová anóda bola wolfrámová. Na filtráciu 

röntgenového žiarenia nebol použitý žiadny filter. Najefektívnejšia veľkosť pixelu bola 0,54 
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µm.  Na  rekonštrukciu  bol  použitý  softvér  N-Recon  a obrázky  boli  zobrazené  pomocou 

programu Avizo 9.1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Geologická mapa Transylvánskej panvy. 1 – kvartér; 2 – panón; 3 – sarmat; 4 – báden; 5 – spodný 
miocén; 6 – neogénny vulkanický oblúk (a – vulkanické horniny; b – vulkanicko-sedimentárne uloženiny); 7 – 

paleogén; 8 – mezozoikum (a – krieda; b – jura; c – trias; d – triasovo-jurský vulkanický oblúk); 9 – 
predmezozoikum (a – magmatity; b – metamorfity) [5]. 

 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na pozorovanom exemplári planktonického dierkavca druhu Velapertina  indigena 

bolo indikovaných všetkých päť individuálnych ontogenetických štádií: prolokulárne, 

juvenilné, neanické, adultné a terminálne („koncept piatich štádií“ [1]). 

Skúmaný jedinec dosahuje približne 450 µm. Pozostáva celkovo z deviatich postupne 

sa zväčšujúcich komôrok, usporiadaných na 2,5 trochošpirálnych, dextrálnych, závitoch. 

Vinutie prvého závitu v porovnaní s nasledujúcimi prebieha v ostrejšom uhle (Obr. 3.). 

Prolokulárne štádium skúmaného exempláru je tvorené jednou komôrkou 

(proloculus), ktorej veľkosť je ∼20 µm. Prolokulus vzniká zo zygoty, ktorá je výsledkom 

splynutia dvoch pohlavných gamét [2]. Komôrka má guľovitý tvar s výnimkou miesta 

prirastania druhej komôrky, kde je tvar steny plochý. Monotalamné schránky tvorené výlučne 

týmto štádiom nie sú z fosílneho záznamu známe, nakoľko kalcifikácia stien prolokulusa 

pravdepodobne prebieha až po prirastaní druhej komôrky [1]. Tomografická analýza 

terminálnej schránky velapertíny umožnilo determinovať prolokulus v strede prvého závitu. 
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Obr. 3. Morfologické znaky schránky druhu Velapertina indigena. Na schéme sú viditeľné komôrky troch 
najmladších ontogenetických štádií (terminálne, adultné, neanické) vo vnútri ktorých sú zobrazené aj komôrky 

starších vývinových štádií. Model vyhotovený pomocou tomografického mikroskopu Skycan 1172. 
 
 
 

Druhé, juvenilné, ontogenetické štádium tvoria štyri postupne sa zväčšujúce komôrky. 

Celková veľkosť juvenilných schránok je ∼110 µm, celková veľkosť jedinca je ∼130 µm. 

Tvar komôrok je guľovitý so sploštenými kontaktnými časťami stien. Prolokulus spoločne 

s druhou komôrkou (deuteroconch) tvoria prvý mnohokomôrkový morfotyp počas 

ontogenézy a vonkajší obrys jedinca je lobátny. Rozmery počiatočnej a druhej komôrky sú 

približne identické. Prolokulus so štyrmi juvenilnými komôrkami vytvára prvý kompletný 

závit. Primárna apertúra na juvenilných komôrkach je umbilikálna. V tomto štádiu sa na 

schránke majú objavovať mikroostne, ktoré slúžia na udržanie sa symbiontov [2], čo nebolo 

identifikovateľné na nami zhotovenom tomografickom výstupe. Velapertíny sa v tomto stupni 

ontogenetického vývinu morfologicky podobajú na zástupcov rodu Globigerina. 

Tretie, neanické, štádium tvoria dve veľké guľovité komôrky zaberajúce prvú 

polovicu druhého závitu. Výrazne sa zväčšuje veľkosť schránky, veľkosť neanického jedinca 

dosahuje až 210 µm. Spôsob vinutia schránky sa mení z nízko trochošpirálného na vysoko 

trochošpirálny. Apertúra je umbilikálna [2]. Textúra steny je perforovaná. Neanické štádium 

morfologicky pripomína schránky rodu Globigerinoides. 

Štvrté, adultné, štádium sa vyznačuje vytvorením jednej guľovitej komôrky, ktorá 

vďaka svojej veľkosti (200 µm) zaberá druhú polovicu druhého závitu. Schránka pokračuje 

v tupo trochošpirálnom vinutí. Apertúra ostáva stále v umbilikálnej pozícií. Koncom tohoto 

štádia bola pozorovaná transformácia umbilikálnej apertúry na viaceré suturálne apertúry [1, 

2]. Povrchová textúra steny adultného jedinca je husto perforovaná. Veľkosť adultných 

jedincov je 350 µm. Morfologicky schránky pripomínajú Globigerinoides sacculifer. 

1263 



Posledné, terminálne,  štádium  ontogenézy je späté s vytvorením  najväčšej  (∼300 
 

µm), guľatej, terminálnej komôrky. Komôrka vykazuje tendenciu objímania mladších 

komôrok (juvenilných a neanických) prvého a druhého závitu, ktoré sú situované na 

ventrálnej stene terminálnej komôrky a všetky komôrky jedinca vytvárajú 2,5 závitu. V tomto 

štádiu sú už na špirálnej strane kompletne vyvinuté suturálne apertúry. Apertúry môžu byť 

prekryté umbilikálnou platničkou, ktorá u nami pozorovaných jedincov nebola vyvinutá. Na 

vonkajšom povrchu terminálnych komôrok vytvárajú sutúry morfologicky vnorené línie. 

Povrchová textúra steny je perforovaná, v súhlase s [6]. V tejto fáze dochádza ku 

gametogenetickému rozmnožovaniu [2] a schránky pripomínajú rod Orbulina. 

Dokumentované morfologické znaky jednotlivých ontogenetických štádií druhu 

Velapertina indigena boli porovnané s Brummerovým základným modelom ontogenetického 

vývinu planktonických dierkavcov vypracovaným na vývinových štádiách druhu 

Globigerinoides sacculifer (Tab. 1.) [2]. 
 
 

Tab. 1. Porovnanie morfologických rozdielov schránky medzi ontogenetickými vývinovými štádiami 
druhu Velapertina indigena (Transylvánska panva, Rumunsko) so štádiami základného ontogenetického 

modelu druhu Globigerinoides sacculifer (sensu [1]). PPK – počet prirastených komôrok; PVZ – počet 
vytvorených závitov; PPA – pozícia primárnej apertúry. 

 

 
 
 

Záver   
Táto práca predstavuje prvé pozorovanie ontogenetického vývinu strednomiocénnych 

 

planktonických dierkavcov z oblasti Západných Karpát. Pomocou tomografického 

mikroskopu bolo dokumentované vytvorenie deviatich, postupne sa zväčšujúcich, 

trochošpirálne  vinutých  komôrok  vytvárajúcich  2,5  závitu  u druhu  Velapertina  indigena. 
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Súhlasne  s Brummerovým  modelom  bolo  možné  začleniť  jednotlivé  komôrky do  piatich 

ontogenetických štádií (prolokulárne, juvenilné, neanické, adultné a terminálne). 

Taxonomické určovanie druhu Velapertina indigena, predstavujúceho dôležitý nástroj 

pri datovaní vrchnobádenských sedimentov Centrálnej Paratetýdy, je založené na 

morfologických znakoch terminálnych schránok. Charakter schránok mladších 

ontogenetických štádií vykazuje podobnosť s inými zástupcami planktonických dierkavcov. 

Tomografická analýza terminálnej schránky jedinca druhu Velapertina indigena 

umožnila zobraziť aj mladšie vývinové štádiá, ktoré nie je možné pozorovať štandardnými 

mikroskopickými metódami. Tento spôsob zobrazovania sa javí ako účinný diagnostický 

nástroj pri taxonomickom zaraďovaní planktonických dierkavcov a tak prispieť k zlepšeniu 

biostratigrafického a paleoekologického vyhodnotenia strednomiocénnych sedimentov 

Centrálnej Paratetýdy. 
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Abstract 

 

Waste produced by nuclear industry requires special handling. Currently, there is a research taking place, 
focused at possibilities of nuclear waste storage in deep geological repositories, hosted in stable geological 
environment. The high-level nuclear waste produces significant ammount of heat for a long time, which can affect 
either environment outside of or within the repository in a negative way. Therefore to reduce risks, it is desirable to 
know the principles of such heat production, which can be achieved using mathematical modeling. This thesis comes up 
with a general model of heat production-time dependency, dependable on initial composition of the waste. To be able to 
model real situations, output of this thesis needs to be utilized in an IT solution. 

 
 
Keywords: High-level waste; decay constant; Q-value; heat production 

 
 
 
Introduction and aim formulation 

 

Nuclear energetics is a growing industry in a worldwide scale [1]. Just like any other 

industry, it produces waste. Such waste is not big in volume, however, has to be treated  as 

hazardous in special kind of way. Nowadays, companies are making efforts to design a long-term 

repository for nuclear waste [2]. For safety-at-lowest-maintanance reasons, these repositories are 

planned to be situated underground in stable geological environment. Nuclear waste remains 

hazardous even after a long time. To be designed properly, in order to prevent leakage, and to 

minimize environmental impact, it’s essential to know as much about the waste’s features 

development in time as possible. One of the key features, directly involving environment of either 

the repository itself or the host geological formation, is heat production of the waste. Once the heat 

production, dependable on mass and isotopic composition of the waste, is known, we are a step 

closer to designing the repository as a safe, low impact structure, without over or undersized 

components. 
 
 
Material and methods 

 

In nature, the way elements decay into other elements can be described with probability. For 

example, if we had a sample of one microgram 238U, containing about 2,5 x 1018 nuclei, by 

experimental measuring we could specify, that every second 12 nuclei will decay, yet there is no 

way to determine, which nucleus will decay next. The likelihood of decay is the same with any 

nucleus. Mathematicaly, this can be described by integrated law of nuclear decay: 
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[I.] 

 
 
 

where N is actual number of nuclei, N0 the original count of nuclei and λ is decay constant. Energy 
 

released during this process is given by Einsten’s mass-energy relation: 
 

                                                                            [II.] 
 

Energy is released in the form of kinetic energy of daughter products, but transforms into heat 

eventualy in the repository or in it’s near vicinity. Daugter products can undergo further decay. We 

therefore have to deal with a chain of linear differential equations, each of which being an initial 

condition of the following equation. The basic idea of the model is then: 

                                                        [III.] 
 

This equation basically says, that the total heating performance (P(t)) is equal to the sum of heating 

performances of all the decaying nuclei contained in modeled sample, which are represented by the 

decay velocity, obtained as a derivative of the law of nuclear decay (-λi·ni), multiplied by respective 

Q-value (Qi). The minus sign indicates that the heat is produced, not consumed, consitently with the 

Law of nuclear decay. [3] 
 
 
Results and discussion 

 

To determine the velocities of respective daughter generation’s decay, we need to write 

down a system of differential equations of the form: 

                                                              [IV.] 
 

The first term on right hand side of [IV.] is the contribution of previous generation’s decay, 

the other represents the decay of i-th generation itself. Let us assume, that our decay chain contains 

J generations. To calculate respective velocities explicitely, we need to find eigenfunctions of a 

following linear operator: 

         [V.] 
 

This system is homogenous. It can be solved by finding it’s eigenvalues and eigenvectors 
 
with  premise,  that  the  solution  is  made  of  exponential  functions.  Explicite  solution  for  i-th 
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generation is then: 

                                                     [VI.] 
 

Therefore, for heating performance-time dependency of i-th generation we get: 
 

                                     [VI.] 
 

And finaly, for the heating performance-time dependency of the whole decay chain: 
 

                                      [VII.] 
 

Last issue is determination of the zero-generation initial nuclei count. This can be achieved 

in rather intuitive way, only using the weight-percentages wl of components of the modelled system 

in time t=0 and it’s total mass m. Initial nuclei count of l-th component is then: 

                                                                        [VIII.] 
 

where NA is the Avogadro constant and Ml the molar weight of zero-generation isotope. 
By substituting [VIII.] into [VII.], we get the total solution of the problem: 

                                     [IX.] 
 

This model is based on presupposition, that all nuclear reactions (decays) are naturally 

driven. It does not involve neutron - invoked reactions, such as those occuring in reactor. Judging 

from the fact, that such induced reactions do need to be actively maintained during nuclear power 

generation, and soon enough vanish once the material is removed from the reactor [2, 4], this 

premise is real. Model also counts on the fact, that every generation decays in one particular way, 

thus it does not model the situation, when an isotope can undergo alpha or beta decay with 

respective probabilities. Considering that in such cases the ratio of the lower probability to the 

higher is very low, uncertainity caused by this is low enough when computing the model using only 

the more probable decay. If required, this can be fixed by breaking the influenced daughter 

generation into two separate decay sequences, each multiplied with respective probability factor. 

Last situation not computable with this formula is, when two decay constants within a decay chain 

have the exactly same value (problem with dividing by zero). However, this situation does not have 

been encountered in any of decay sequences, determined by Evaluated Nuclear Data Files library. It 

is worth to also mention that [VI.] and [VII.], which are, in the end, part of [IX.], contain 2i-1
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fractions with exponential numerators. If we assume a decay chain of 15 generations, the last one 

would be described by more than 16000 quite non-elementary fractions. It is therefore rather 

unpractical to use [IX.] without a proper computer program. 
 
 
Conclusion 

 

To be able to model heat production of high-level nuclear waste, we can employ law of 

nuclear decay and Q-values to get heating performance-time dependence. Once we obtain decay 

velocities by solving a system of linear differential equations, we need to multiply respective decay- 

velocity functions with their respective Q-values. Further, we need to determine initial count of 

each decay chain’s zero-generation. Put together, we obtain the time dependence of heating 

performance of the modelled waste: 

                                     [IX.] 
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Abstract 

 
Assessment of foundation conditions in Vajnory city plan at the level of 2 m under the surface 
The contribution deals with evaluation of engineering geological conditions in Vajnory. Parametric 

maps created in GIS environment using map algebra tools could provide a base for Vajnory city plan. Parametric 
maps were constructed using multi-criterial approach and the result is a set of engineering geological and 
hydrogeological maps of geofactors which presents level of suitability for building foundation. Three geofactors 
which influenced the suitability for building foundations have been selected – workability of rocks, bearing 
capacity and groundwater level. Those factors were analyzed in depth level 2 m under surface. The map of 
suitability for building purposes in depth of 2 m under the surface showed foundation conditions for simple 
buildings, under the depth of freezing. 

 
 
Keywords: engineering geological conditions; geofactors; map algebra; GIS environment; city plan; Vajnory 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Na uplatnenie multikriteriálneho hodnotenia základových pomerov musí územie 

spĺňať niekoľko podmienok. Prvou je dostatočná preskúmanosť územia, kde relevantné 

kvalitatívne informácie slúžia ako vstupné dáta na vytvorenie špeciálnych 

inžinierskogeologických máp v prostredí GIS. Ďalším kritériom je súčasný aj plánovaný 

stavebný rozvoj regiónu. V okrajovej časti Vajnôr je naplánovaná výstavba nultého obchvatu 

D4, výstavba technologického parku CEPIT (Central European Park for Innovative 

Technologies) a výstavba Nemeckej doliny (obytné domy) [1, 2]. 

Jednou z najdôležitejších úloh pri tvorbe máp vhodnosti územia pre výstavbu je 

správna voľba geofaktorov. Pre katastrálne územie obce Vajnory boli vybrané nasledujúce 

geofaktory: ťažiteľnosť hornín, únosnosť hornín a hladina podzemnej vody. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Tvorba databázy 
 

Zdrojmi dát boli správy z Geofondu a z archívu Národnej diaľničnej spoločnosti [3 - 

9]. Celkovo bolo spracovaných 164 vrtov. Kvalitatívne atribúty predstavujú údaje o hĺbke 

výskytu podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy (kPa) a triedy ťažiteľnosti. Na 

zatriedenie zemín do tried ťažiteľnosti sme používali normu STN 73 3050 (Zemné práce) 
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a hodnoty únosnosti základovej pôdy sme získali z normy ČSN 73 1001 (Základová půda pod 

plošnými základy) [10, 11]. Používali sme staršiu ČSN 73 1001 z dôvodu, že platná STN 73 

1001 neuvádza smerné normové charakteristiky. Na vyhodnotenie hydrogeologických 

pomerov boli potrebné údaje o ustálenej hladine podzemnej vody. 

Metodika tvorby parametrických máp geofaktorov 
 

Pomocou dvoch interpolačných metód (,,topo to raster“ a IDW) implementovaných 

v prostredí ArcGIS boli vytvorené parametrické mapy pre hĺbku zakladania 2 m p.t., ktoré 

hodnotia podmienky zakladania stavieb bez podpivničenia, pod premŕzajúcu hĺbku. 

Mapa ťažiteľnosti zemín je reklasifikovaná do 3 tried ťažiteľnosti (trieda 2, 3 a 7) 

podľa STN 73 3050 (Zemné práce). Mapa únosnosti je reklasifikovaná do 7 tried (100-200 

kPa, 200-300 kPa, 300-400 kPa, 400-500 kPa, 500-600 kPa, 600-700 kPa a 700-800 kPa). 

Mapa hĺbky ustálenej hladiny podzemnej vody je reklasifikovaná do 6 tried (0,3-1 m p.t., 1-3 

m p.t., 3-5 m p.t., 5-7 m p.t., 7-9 m p.t. a 9-12 m p.t.). 

Mapa vhodnosti územia na urbanistickú výstavbu bola vytvorená syntézou mapy 

únosnosti, mapy ťažiteľnosti a mapy ustálenej hĺbky hladiny podzemnej vody. Výsledná mapa 

vhodnosti bola zostavená na základe mapového prekrytia, za predpokladu, že pri porovnávaní 

všetkých troch hodnôt buniek sa vždy brala do úvahy najnepriaznivejšia z nich. To znamená, 

že ak geofaktor bol podľa tab. 1 zaradený do tretej kategórie ako nevhodný, táto vlastnosť sa 

prejavila na výslednej mape červenou farbou plochy, bez ohľadu na to, do akej kategórie 

spadali ostatné dva geofaktory. 
 
 

Tab. 1. Geofaktory ovplyvňujúce vhodnosť územia na urbanistickú výstavbu 
 
 

 
HĹBKA 

 
GEOFAKTORY 

 
VHODNÉ 

PODMIENEČNE 
 

VHODNÉ 

 
NEVHODNÉ 

 
 

2 m p.t. 

trieda ťažiteľnosti trieda 2, 3 trieda 4 trieda 7 

únosnosť > 200 kPa 100 – 200 kPa < 100 kPa 

hladina podzemnej vody > 3 m p.t. 1-3 m p.t. < 1 m p.t. 

 
Výsledky a diskusia 

 

Ťažiteľnosť zemín 
 

V hĺbkovej úrovni 2 m sa nachádzajú horniny triedy ťažiteľnosti 2, 3 a 7. Horniny 

zaradené do triedy ťažiteľnosti 2 pokrývajú až 59 % územia a nachádzajú sa v intraviláne 

obce a východnej časti Vajnôr. Sú tvorené štrkom zle zrneným (trieda G2, symbol GP), 
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štrkom s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3 G-F), pieskom s prímesou jemnozrnnej zeminy 

(S3 SF) a siltom piesčitým (F3 MS). Horniny zaradené do triedy tažiteľnosti 3 pokrývajú 

necelých 40 %, vyskytujú sa v západnej a severnej časti hodnoteného územia a sú tvorené 

štrkom s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3 G-F), štrkom ílovitým (G5 GC), pieskom 

siltovým (S4 SM) a ílom piesčitým (F4 CS). V severnej časti územia na predhorí Malých 

Karpát, ktoré sú tvorené granitmi triedy R3 a R6, sa nachádzajú horniny s triedou tažiteľnosti 

7 (obr.1.). 
 
 

 
 

Obr. 1. Mapa ťažiteľnosti hornín 
 
Únosnosť zemín 

V hĺbkovej úrovni 2 m p.t. zeminy s únosnosťou 100 – 200 kPa zaberajú 23 % územia 

a nachádzajú sa v centrálnych oblastiach územia. Litologicky ich tvorí íl štrkovitý (F2 CG), 

silt piesčitý (F3 MS), íl so strednou plasticitou (F6 CI) a štrk ílovitý (G5 GC) (obr.2.). 
 
 

 
 

Obr. 2. Mapa únosnosti zemín 
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Zeminy s únosnosťou od 200 do 300 kPa pokrývajú 62 % územia a obkolesujú horniny 

s nižšou únosnosťou. Zastúpené sú štrkom s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3 G-F), 

pieskom s prímesou jemnozrnnej zeminy (S3 S-F) a štrkom siltovým (G4 GM). Zeminy s 

únosnosťou od 300 do 400 kPa pokrývajú 12 % územia a nachádzajú v centrálnej časti 

Vajnôr. Sú tvorené majoritne štrkmi s prímesou jemnozrnnej zeminy triedy G3 G-F. Únosnosť 

v intervale 400 – 500 kPa majú hlavne štrky zle zrnené (G2 GP), ktoré nezaberajú 

koncentrovanejšie územie. Zvyšné tri intervaly majú zastúpenie pod 1 % a nachádzajú sa v 

severnej časti  územia, litologicky sú tvorené granitmi triedy R3. 

Ustálená hladina podzemnej vody 
 

Ustálená hladina podzemnej vody v modelovom území kolíše od hodnoty 0,3 m p.t. po 

hodnotu 12 m p.t. (obr. 3.). 
 
 

 
 

Obr. 3. Mapa ustálenej hladiny podzemnej vody 
 
 
Podľa mapy ustálenej hladiny podzemnej vody je zjavné, že hladina podzemnej vody sa 

znižuje smerom na sever. Až 72 % územia zaberá plocha, kde sa hladina podzemnej vody 

pohybuje v intervale od 1 – 3 m p.t. a zaberá južnú a centrálnu časť Vajnôr. Podzemná voda 

vyskytujúca sa v blízkosti povrchu v intervale od 0,3 po 1 m p.t. pokrýva len 1 %. 22 % 

územia zaberá plocha, kde sa ustálená hladina podzemnej vody vyskytuje v rozmedzí od 3 do 

5 m p.t., a to v severnej časti územia. Presne 5 % z celkovej plochy pokrýva územie, kde je 

výskyt ustálenej hladiny podzemnej vody v intervale od 5 do 7 m p.t. Zvyšné dva intervaly 

majú zastúpenie pod 1 % z celkovej plochy územia a sú situované v severnej časti obce. 

Multikriteriálne zhodnotenie základových pomerov 

20 % z celkovej plochy územia v úrovni 2 m p.t. sú vhodné na výstavbu. Sú to miesta 
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znázornené zelenou farbou a nachádzajú sa na juhu a severnejších častiach lokality (obr. 4.). 
 

 
 

 
 
 

Obr. 4. Mapa vhodnosti územia na urbanistickú výstavbu 
 
 

Žlté miesta na mape predstavujú podmienečne vhodné miesta na urbanistickú výstavbu 

a zaberajú až 78 % územia. Podstatným dôvodom zaradenia tejto časti modelovej lokality do 

podmienečne vhodného územia na výstavbu bola hladina podzemnej vody, nachádzajúca sa v 

intervale od 1 do 3 m p.t.. Ďalším geofaktorom, zasahujúcim len malé územie bola nižšia 

únosnosť s hodnotami od 100 do 200 kPa. 

V hodnotenej hĺbkovej úrovni 2 m, 2 % tvorí územie nevhodné na urbanistickú 

výstavbu, ktoré je na obr. 4 znázornené červenou farbou. Najnepriaznivejšími faktormi boli 

horniny zaradené do triedy ťažiteľnosti 7 v severnej časti územia a v centrálnej časti hĺbka 

ustálenej hladiny podzemnej vody nachádzajúca sa v intervale 0,3 až 1 m p.t. 
 
 

Záver   
V článku sú zhodnotené základové pomery v mestskej časti Bratislava – Vajnory na 

 

základe analýzy archívnych údajov z inžinierskogeologických a hydrogeologických 

prieskumov. 

V danej práci sme hodnotili 3 geofaktory, ktoré ovplyvňujú zakladanie objektov. 

Ťažiteľnosť zemín ovplyvnila vhodnosť zakladania len v severnej časti skúmaného územia, 

kde sa vyskytujú granity bratislavského masívu a ich trieda ťažiteľnosti je 7. V skúmanom 

území sa nachádzajú horniny, ktoré sú dostatočne únosné, a preto únosnosť hornín nezaradila 

žiadnu časť územia ako nevhodnú na urbanistické účely. Únosnosť hornín od 100 do 200 kPa 

zaradila časti južných a centrálnych miest Vajnôr do podmienečne vhodného územia. Výška 
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ustálenej hladiny podzemnej vody je činiteľ, ktorý vo Vajnoroch v najväčšej miere ovplyvňuje 

vhodnosť územia. Hladina podzemnej vody v intervale od 1 do 3 m p.t. zaradila územie do 

podmienečne vhodnej oblasti. V centrálnej časti obce sa pohybuje hladina podzemnej vody 

v intervale od 0,33 do 1 m p.t. a tieto miesta sú nevhodné na urbanistickú výstavbu. 
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Abstract 

 
Raman spectroscopy of TiO2 minerals 
This thesis is devoted to the analysis of TiO2  minerals with Raman spectroscopy. Seven samples were 

analysed. Four  samples of anatase: one from Tawetch, one from Horní Bory and two from Rauris; three samples 
of rutile from the localities: Kragerö, Tirols and Nordiach. The Raman spectrums are compared with the 
standards from the internet database RRUFF, and they correspond with the estimated phases. The effect of the 
orientation of the analysed crystal towards the direction of the polarisation of the spectrometer’s laser on the final 
spectrum has been described. The relationships between the impurities in the chemical compositions of the 
sapmples (measured by electron microprobe) and the final spectrums (the particular peaks) were observed too: 
the main peak of the anatase have the tendency of moving to the left (to smaller values of Raman shift) with the 
growing concentration of chemical impurities. In the case of rutile no similar trend was observed. 

 
 
Keywords: anatase; rutile; Raman spectroscopy; TiO2 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Minerály chemického vzorca TiO2 sa v prírode bežne vyskytujú  v troch 

modifikáciách: rutil, anatas a brookit. [1] Hlavné rozdiely medzi jednotlivými fázami určuje 

ich štruktúra, stabilita pri rôznych podmienkach, genéza a niektoré fyzikálne vlastnosti. [2] 

Určenie a rozpoznanie týchto modifikácií / fáz znamená v geológii problém. 

Táto práca je sústredená na analýzu TiO2 minerálov Ramanovskou spektroskopiou a 

na určenie chemizmu vybraných vzoriek elektrónovou mikrosondou. Cieľom práce je: 

potvrdenie štruktúr, tým pádom aj modifikácie vybraných vzoriek, určenie možného vplyvu 

prítomnosti cudzích prvkov (príp. vody) a orientácia minerálov voči polarizácii laseru 

spektrometra na výsledné spektrá. 

Ramanovská spektroskopia je elektomagnetická spektroskopická metóda, používaná 

pre určenie štruktúr pevných látok a väzieb v nich. Umožňuje bodové analýzy v rozmeroch až 

1,5 µm. Funguje na princípe tzv. „Ramanovho javu“, ktorý vysvetľuje interakcia medzi 

fotónom laseru zo spektrometru a atómom (molekulou) skúmanej pevnej látky [3]. 

Niektorí autori [4] skúmali modifikácie TiO2 minerálov Ramanovskou spektroskopiou 
 

a určili ich v sedimentárnych a metamorfovaných horninách. 
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Materiály a metódy 
 

Zo zbierok Ústavu geologických vied Masarykovej univerzity bolo pre túto prácu 

vybraných 7 vzoriek, z lokalít Tirolských Álp, z Nórska a z Českej Republiky. Analýzy boli 

vykonané na neupravených povrchoch kryštálových plôch minerálov. 

Pre analýzu bol použitý Ramanov spektrometer LabRam HR Evolution, firmy 

HORIBA, ktorý sa nachádza na ÚGV Masarykovej univerzity. Každá vzorka bola po 

kalibrácii analyzovaná viackrát, na tom istom bode s dvomi orientáciami vzorky (pôvodná 

pozícia a otočená o 90°). Odhady orientácie sa uskutočnili podľa ryhovania kryštálových 

plôch (anatas – kolmo na os c, rutil – paralelne s osou c). Pre porovnanie so štandardmi 

z databázy a medzi sebou boli použité spektrá s najlepšou kvalitou. Pri každej analýze bola 

nastavená nasledujúca kalibrácia spektrometru: objektív (50x), zelený laser (vlnová dĺžka 532 

nm), mriežka 600 gr/mm. Pre vylepšenie kvality spektier sa použili rôzne intenzity filtrov, 

avšak pri analýzach tej istej vzorky boli rovnaké. Najkvalitnejšie spektrá produkovali analýzy 

s dĺžkami 2x10 až 2x20 sekúnd. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pri analýzach boli zistené nasledujúce spektrá, ktoré sú porovnané medzi sebou a so 

spektrami z internetovej databázy RRUFF [5]. Na osi x sú hodnoty Ramanovho posunu (cm-1) 

a na osi y sú intenzity jednotlivých píkov. Pri každej fáze je reprezentované jedno porovnanie 

spektier, avšak všetky vzorky a ich spektrá sú diskutované. 
 
 

Anatas   
1. Porovnané sú spektrá dvoch orientácií anatasu z lokality Horní Bory (Obr.1). Prvé 

 

spektrum anatasu 4628_07 (s vertikálnym ryhovaním) je výsledkom analýzy, v ktorej je 

polarizácia laseru kolmá na kryštalografickú os c, pri druhom spektre 4628_09 (s 

horizontálnym ryhovaním) polarizácia laseru bola rovnobežná s kryštalografickou osou c 

analyzovanej vzorky. Najvýraznejší pík sa vyskytol pri hodnote 140 cm-1, ďalšie menej 

intenzívne píky pri hodnotách 636, 395 a 513 cm-1. Tendencia zmeny intenzity píkov je 

pozorovateľná a najznačnejšia je v prípade prvého (140 cm-1) a posledného (636 cm-1) píku. 

Pri horizontálnom ryhovaní je intenzita väčšia, pri vertikálnom menšia. Opačná a menej 

značná tendencia zmien sa vyskytuje pri ostatných píkoch (395 a 513 cm-1). 

2. V  prípade  anatasu  z lokality  Tawetsch  je  prítomná  podobná  tendencia  zmien 

intenzity píkov.  Prvý a posledný pík  má  väčšiu  intenzitu pri  paralelnej  polarizácii  laseru 
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s kryštalografickou osou c, ako pri kolmej. Pri druhom (395 cm-1) a treťom (513 cm-1) píku je 
 

intenzita väčšia pri vertikálnom ryhovaní 
 
 
 

 
 

Obr.1. Zväčšené spektrum (vľavo) a celé spektrum (vpravo) anatasu z lokality Horní Bory. 
Orientácia vzorky: 4628_07 – smer polarizácie kolmo na kryštalografickú os c, 4628_09 - paralelne 
. 

 

3. Podobná tendencia sa vyskytuje v spektrách anatasu z lokality Rauris, Salzburg. 

Prvý pík a posledný pík (636 cm-1) sú intenzívnejšie pri paralelnej orientácii kryštalografickej 

osi c s polarizáciou laseru. Píky pri hodnotách 393 a 512 cm-1 sú intenzívnejšie pri otočenej 
orientácii o 90°. 

4. Analýzy dvoch orientácií prebehli aj na ďalšej vzorke anatasu z lokality Rauris, 

Salzburg. Pri paralelnej a otočenej orientácii o 90° produkovali spektrá s rovnakou tendenciou 

zmien intenzity prvého najintenzívnejšieho píku. 

Tento jav je čiastočne preukázateľný aj v prípade štandardu z databázy RRUFF [4], 

kde intenzita prvého najintenzívnejšieho a posledného píku sa otočením analyzovanej vzorky 

nezmení. Napriek tomu sú píky pri hodnotách 395 a 514 cm-1 intenzívnejšie pri kolmo 

orientovanej kryštalografickej osi c na polarizáciu laseru spektrometru. 

Všetky spektrá boli porovnané so štandardmi z internetovej databázy Ramanovských spektier 

RRUFF [4] a potvrdili predpokladané fázy analyzovaných vzoriek. 

V Tab.1 je uvádzaný chemizmus vzoriek anatasov (priemery výsledkov troch rôznych  bodov, 

okrem Ti a O) z lokalít: A2 – Hochnän, Rauris, A3 – Tavetsch, A4 – Rauris, Salzburg, 

 

 
 
 

Obr.2. Interpretácia pozície píku (os x) a súčet prímesí vzorky v apfu (os y) 
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Tab.1. Empirický chemizmus anatasov. Priemerné obsahy troch analýz každej vzorky. 
 

 A2 A3 A4 A5 
Fe 0,0011 0,0007 0,0006 0,0008 
W 0,0002 0 0 0 
Ca 0 0 0 0,0001 
Nb 0,0004 0,0005 0 0,0007 
Cr 0,0001 0 0 0 
Sc 0,0005 0 0 0 
total 0,0024 0,0011 0,0006 0,0016 

 
 
 

A5 – Horní Bory. Prítomný je pomerne malý obsah prímesí,dosahujúcich hodnoty do tisícin 

percent empirického vzorca. 

Pre určenie vplyvu prímesí na výsledné spektrá sa interpretuje súčet prímesí voči 

pozícii konkrétnych píkov. V prípade hlavného píku (139 – 144 cm-1) (Obr.2) v dvoch 

orientáciách vzorky: kryštalografická os c je paralelne a kolmo na polarizáciu laseru 

spektrometru. 

Pozorovateľné sú znaky nasledujúceho trendu: čím väčší obsah prímesi, tým je hlavný 

pík viac posunutý doľava, resp. má menšiu hodnotu Ramanovho posunu. Avšak podrobnejšia 

a presnejšia interpretácia by potrebovala viac analýz, ako Ramanovskej spektroskopie, tak aj 

určenia chemismu vzoriek. 
 
 

Rutil  
 
1. Porovnané sú spektrá dvoch orientácií rutilu z lokality Kragerö, Nórsko (Obr.3). 

 

Orientácie kryštálu sú odhadnuté podľa ryhovania. V prípade rutilu je ryhovanie paralelné 

s kryštalografickou osou c. Prvé spektrum 2721_03 je výsledkom analýzy s paralelnou 

orientáciou kryštalografickej osi c s polarizáciou laseru spektrometru. Spektrum 2721_04 je 

výsledkom analýzy vzorky otočenej kryštalografickej osi c s spolarizáciou laseruspektrometru. 

Prvý najintenzívnejší pík (444 cm-1) je intenzívnejší pri paralelnej orientácii a druhý pík je 

intenzívnejšípri otočenej pozícii o 90°. 

2. Podobná tendencia zmien intenzít sa vyskytuje v prípade rutilu z lokality Tiroly, kde 

je pík pri hodnote 443 cm-1 intenzívnejší pri paralelnej orientácii, pritom druhý pík pri 

hodnote 609 cm-1 je intenzívnejší pri kolmej orientácii osi c na polarizáciu laseru. 

3. Rovnaký jav je pozorovanýv prípade rutilu z lokality Nordiach, Švajčiarsko. 
 

Tento jav je pri spektrách prevzatých z internetovej databázy RRUFF [4] 

nepreukázateľný, pretože analýzy s orientáciou 0° kryštalografickej osi c voči polarizácii 

laseru  spektrometru  produkovali spektrá s inými tvarmi a pozíciami píkov, ako v prípade 
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ostatných orientácií. Avšak všetky spektrá boli porovnané so štandardmi a potvrdili fázu rutilu 

pri každej vzorke. 

V Tab.2 sú hodnoty obsahu cudzích prvkov v rutiloch (priemery výsledkov z troch 

rôznych bodov, okrem Ti a O) z lokalít: R1 – Kragerö, Nórsko, R2 – Nordiach, Švajčiarsko, 

R3 – Tiroly. Prítomné sú obsahy prvkov do stotín percent empirického vzorca. 
 
 

Tab.2. Empirický chemizmus rutilov.Priemerné obsahy troch analýz každej vzorky. 
 

 R1 R2 R3 
Fe 0,0088 0,0057 0,0029 
Al 0,0002 0,0012 0,0005 
Nb 0,0030 0,0020 0 
Cr 0 0,0009 0,0014 
V 0 0,0038 0,0077 
Zr 0,0012 0 0 
total 0,0131 0,0136 0,0125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.3. Spektrá rutilu z lokality Kragerö, Norsko. Orientácie vzorky: 2721_03 – smer polarizácie paralelne 
s kryštalografickou osou c, 2721_04 – kolmo. 

 
V Obr.4 sú uvádzané súčty prímesí voči pozíciám dvoch najintenzívnejších píkov. Nie 

je prítomná žiadna značná pravidelnosť zmien v pozíciách píkov, predpokladá sa že obsahy 

prímesí do 0,01% nemajú žiaden značný vplyv na výsledné spektrá rutilu, resp. na pozície 

jednotlivých píkov. Pre podrobnejšiu interpretáciu by bola potrebná analýza viacerých vzoriek 

s pestrejším chemizmom, resp. s väčším rozsahom obsahu prímesí. 
 
 

 
 

Obr.4. Interpretácia pozície 1. (vľavo) a 2. (vpravo) píku (os x) a súčet prímesí vzoriek v apfu (os y) 
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Záver   
Analýza Ramanovskou spektroskopiou a určenie chemizmu elektrónovou 

 

mikrosondou prebehlo na siedmich vzorkách (4 vzorky anatasu, 3 vzorky rutilu). 
 

Popísaný je vplyv orientácie analyzovaného minerálu voči smeru polarizácie 

primárneho laseru spektrometru na intenzitu niektorých píkov Ramanovských spektier. 

Najznačnejšie sa to prejavuje v prípade anatasu: prvý pík pri hodnote 140 cm-1 je intenzívnejší 

pri 0° uhle medzi smerom polarizácie a kryštalografickou osou c, než pri otočení o 90°. 

V prípade rutilu dva najintenzívnejšie píky menia intenzitu podľa jeho orientácie. Pík pri 

hodnote 444 cm-1 má väčšiu intenzitu pri 0° uhle medzi smerom polarizácie primárneho laseru 

spektrometru a kryštalografickou osou c, napriek tomu pík pri hodnote 610 cm-1 je 

intenzívnejší pri otočení vzorky o 90°. 

Vplyv chemizmu, resp. prítomnosti cudzích prvkov v štruktúre minerálov na výsledné 

spektrá je interpretovateľný nedokonale, kvôli malému množstvu vykonaných analýz a 

malému obsahu prímesí v skúmaných mineráloch. Zo štyroch analyzovaných anatasov a zo 

spektier čistého anatasu z databázy RRUFF sa pri väčších obsahoch prímesí preukázali 

tendencie posunu hlavného  píku  (140  cm-1)  k menším  hodnotám  Ramanovho  posunu. 

V prípade troch rutilov a čistého rutilu z databázy RRUFF sa v zmenách pozícií dvoch 

najznačnejších píkov (444 a 610 cm-1) neobjaví žiadna závislosť. 
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Abstract 

 
Conceptual hydrogeological evaluation of pre-selected sites for HLWR deep repositories 
This study deals with hydrogeological conditions on sites, which have been selected as a potential sites 

to built a HLRW deep repository. Aim of the study is to calculate velocity and directions of groundwater flow in 
different climatic conditions (present state and pleniglacial climate). Velocity of groundwater flow depends on 
density and dynamic viscosity, that are changing with heat contribution, so heat produced by the repository must 
be also considered. Main tool for calculations is hydrogeological modelling of groundwater flow and heat 
transport and their impact on changes in groundwater movement. The numerical method used in modeling is 
finite differences method. Modelling showed important impact of produced heat on groundwater flow during the 
pleniglacial climate, while in present climate groundwater flow would be predominantly controlled by hydraulic 
conditions of hydrogeological massif and heat contribution plays only minor role in forming the groundwater 
regime. 

 
 
Keywords: radioactive waste repository; heat transport; groundwater flow; numerical model 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Jednou z dôležitých výziev, spojených s výrobou elektriny v jadrových elektrárňach je 

vysporiadanie sa s vysokorádioaktívnymi odpadmi, v ktorých prebiehajú štiepne reakcie ešte 

tisícky rokov po ich vyprodukovaní. Za najbezpečnejší spôsob je považované vybudovanie 

hlbinného úložiska radioaktívnych odpadov. 

Cieľom práce je opísať hydrogeologické pomery, v prvom rade rýchlosť a smery 

prúdenia podzemných vôd, na potenciálnych lokalitách pre ukladanie rádioaktívnych 

odpadov, prihliadnúc na vplyv tepla, ktoré je produkované štiepnymi reakciami, 

prebiehajúcimi v radioaktívnych odpadoch a ktoré by mohlo ovplyvňovať prúdenie 

podzemných vôd. Zároveň sú v práci zohľadnené predpokladané zmeny klímy, ktoré môžu 

nastať behom  100  000  rokov,  čo  je  doba  relevantná  na  hodnotenie  rizík,  spojených 

s hlbinným  úložiskom.  V práci  sú  uvažované     dva  klimatické  scenáre  –  súčasná  klíma 

a klíma glaciálneho maxima. 

Všetky uvažované lokality (Březový potok, Čertovka, Čihadlo, Horka, Hrádek, Kraví 

hora a Magdaléna) ležia z hydrogeologického hľadiska v prostredí hydrogeologického 

masívu. Pre toto prostredie je charakteristické rozdelenie do troch vertikálnych zón [1]. 

Vrchná,  pripovrchová  zóna  s prielinovou  priepustnosťou  a stredná,  puklinová  zóna  tvoria 
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pripovrchový kolektor,  ktorý  sa  najväčšou  mierou  podieľa  na  odtoku  podzemnej  vody 

a spravidla dosahuje hĺbok niekoľko desiatok metrov. Treťou zónou, v ktorej by sa malo 

v hĺbke okolo 500 m pod povrchom vybudovať úložisko, je spodná, masívna zóna. Pohyb 

podzemných vôd je v rámci spodnej zóny obmedzený na skôr ojedinelé pukliny a puklinové 

systémy. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Hlavnou metódou, použitou v práci, sú numerické simulácie prúdenia podzemných 

vôd a transportu tepla. Modely prúdenia podzemných vôd sú založené na kombinácii zákona 

zachovania hmotnosti 

                                                             [I.] 
 

kde φ je pórovitosť, ρf je hustota kvapaliny, qf  je tok kvapaliny a W sú zdroje a úniky 
a Darcyho zákona 

                                                                [II.] 
 

kde k je  priepustnosť,  g  je  tiažové  zrýchlenie  a h  je  hydraulická  výška.  Hodnoty  ρf 

a dynamickej vyskozity μf sa menia so zmenou teploty (viď nasledujúce rovnice). 
Modelovanie tepelného transportu vychádza zo zákona zachovania energie 

 
 
 

[III.] 
 
kde H je teplo, qh je tok tepla a spodný index r značí pevnú fázu (horninu). Z ľavej strany 

rovnice vyplýva, že v modeloch je uvažované šírenie tepla kondukciou cez horninové 

prostredie a advekciou pomocou pohybu podzemnej vody. Pri tvorbe modelov bola využitá 

numerická metóda konečných rozdielov. Tepelné parametre horninových masívov, ako 

tepelná vodivosť a objemová tepelná kapacita, boli vypočítané z minerálneho zloženia hornín 

[2]. Údaje  o minerálnom  zložení  hornín  boli  prebraté  z Atlasu  plutonických  hornín  [3] 

a z rovnakého zdroja boli prebraté hodnoty rádiogenného tepla hornín. Modely sú uchopené 

koncepčne a majú pomôcť pri pochopení významu vplyvu jednotlivých faktorov, formujúcich 

procesy spojené s prúdením podzemných vôd a šírením tepla. Hydrogeologický masív je pri 

modelovaní chápaný ako ekvivalent pórového prostredia. Geometria modelov je daná 

vzdialenosťou drenážnych bází, ktoré pri modeloch so súčasnou klímou tvoria Dirichletovú 

okrajovú podmienku (H=konst.). Vstup vody do systému je tvorený efektívnou infiltráciou 
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a hodnoty priepustnosti sú kalibrované na základe známych hydraulických výšok. Pri 

modelovaní režimu podzemných vôd v dobe glaciálu je zohľadnená prítomnosť súvislého 

permafrostu a efektívna  infiltrácia  nie  je  uvažovaná  [4].  Tým  zaniká  lokálne  prúdenie 

a modelované je len hlboké regionálne prúdenie s nízkym hydraulickým gradientom. 

Na tvorbu numerických simulácií je v práci použitý program SHEMAT [5], ktorý je 

vhodný na modelovanie interakcií medzi prúdením podzemnej vody a tepelným transportom. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vo výsledných  modeloch  boli  pozorované  v  čase  zmeny  hydraulických  výšok 

a rýchlosti prúdenia podzemných vôd v dôsledku teplotnej aureoly formujúcej sa okolo 

hlbinného úložiska. Formovanie teplotnej aureoly bolo podobné vo všetkých modeloch, bez 

ohľadu na to, či sa jednalo o modely so súčasnou, alebo glaciálnou klímou. Najrýchlejšie sa 

formuje smerom dolu, v dôsledku pohybu podzemných vôd. Najvýraznejšie zmeny teploty 

v okolí úložiska boli pozorované v priebehu prvých 1 000 rokov a rýchlosť nárastu teploty sa 

v časovom priebehu stále zmenšuje (Obr. 1.). 
 
 

 
 

Obr. 1. Vývoj teploty v čase v závislosti na vzdialenosti od úložiska 
 
 

Pozorované boli taktiež mierne zmeny v hydraulických výškach, ktoré mali rovnaký 

charakter na všetkých lokalitách. V priebehu 10 000 rokov, za konštantnej teploty úložiska 

85°C bolo pozorované zníženie hydraulických výšok do štyroch metrov. Z hľadiska 

zamerania práce je pre vyhodnotenie režimu podzemných vôd najdôležitejším parametrom 

rýchlosť a charakter prúdenia podzemných vôd. Pozorovaný bol odlišný vplyv teplotnej 

aureoly na vývoj rýchlosti a smeru prúdenia pre modely súčasnosti a modely s permafrostom. 

Pri modeloch so súčasnou klímou sa ukázal vplyv teplotnej aureoly na pohyb 

podzemných vôd ako menej zásadný. Zaznamenané boli zmeny vo vertikálnych rýchlostiach 
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v podloží  hlbinného   úložiska   (Obr.   2.).   Dochádza   k spomaleniu   zostupného   pohybu, 

a v prípade lokalít Březový potok a Čihadlo, dokonca ku zmene smeru pohybu podzemných 

vôd, a z toho dôvodu k vzniku nevýraznej konvenčnej bunky v okolí úložiska. Ku zmenám 

však dochádza iba v relatívne malej oblasti prevažne v priestore pod hlbinným úložiskom 

(Obr. 3.). 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Absolútne hodnoty vertikálnej rýchlosti v čase (súčasná klíma) v podloží úložiska 
 
 

 
 
 

Obr. 3. Vertikálna rýchlosť – model so súčasnou klímou. Lokalita Horka, 10 000 rokov 
 
 
 

Výraznejšie zmeny v rýchlostiach a smere prúdenia podzemných vôd boli pozorované 

na modeloch s permafrostom. Zmeny mali podobný charakter na všetkých modelovaných 

lokalitách (Obr. 4.). Vo všetkých modeloch s permafrostom bola sformovaná konvenčná 

bunka, ktorá vzniká v dôsledku zmien hustoty vody v blízkosti hlbinného úložiska (Obr. 5.). 

Z uvedených modelov vyplýva, že na rýchlosť a smer prúdenia podzemnej vody za 

podmienok súčasnej  klímy  nemá  teplo  produkované  z hlbinného  úložiska  veľký  vplyv 

a významne nenarúša režim podzemných vôd. Charakter prúdenia je v prvom rade závislý na 

hydraulických  vlastnostiach  prostredia.  Rozdiely  v zmenách  rýchlostí  pri  pôsobení  tepla 
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z úložiska sú spôsobené odlišnými priepustnosťami na jednotlivých lokalitách (Obr. 6.). 
 
 
 

 
 
 

Obr. 4. Absolútne hodnoty vertikálnej rýchlosti v čase (glaciálna klíma) v podloží úložiska 
 
 

 
 
 

Obr. 5. Vertikálna rýchlosť – model s permafrostom. Vznik konvečnej bunky. Lokalita Horka, 

10 000 rokov 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. 6. Zmeny vertikálnej rýchlosti prúdenia podzemných vôd v podloží úložiska v závislosti od 

priepustnosti 
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V prípade modelov s permafrostom sa ukázal vplyv tepla z úložiska ako dominantný 

faktor ovplyvňujúci rýchlosť a smer prúdenia. V okolí úložiska vzniká vertikálne prúdenie, 

formuje sa konvenčná bunka, a tým dochádza k zmenám aj v horizontálnej zložke rýchlosti. 

Tento jav je spôsobený nízkou hodnotou hydraulického gradientu, zamedzeným prístupom 

vody z nadložia a nízkou permeabilitou. 

 
Záver   

Celkovo  bolo  vytvorených  7  numerických  modelov  prúdenia podzemných vôd za 
 

súčasnej klímy a 7 modelov prúdenia pod permafrostom v dobe glaciálneho maxima. Do 

modelov bol vložený konštantný zdroj tepla, simulujúci teplo produkované hlbinným 

úložiskom. Modely ukázali výrazne rozdielny význam tepelného zdroja v prostredí 

hydrogeologického masívu za súčasnej klímy, oproti rovnakému prostrediu v dobe 

glaciálneho maxima. V modeloch so súčasnými klimatickými podmienkami je režim 

podzemných vôd formovaný hlavne hydraulickými parametrami horninového  prostredia, 

kým v modeloch s permafrostom hrá pri formovaní režimu podzemných vôd zásadnú rolu 

teplo, produkované uloženým rádioaktívnym odpadom. 

Hlavnými obmedzeniami modelov môžu byť zjednodušenie modelovaného 

hydrogeologického masívu do ekvivalentu pórového prostredia a neistoty v určení zdrojového 

tepla a jeho vývoja v čase. Modely tak slúžia skôr k pochopeniu procesov prebiehajúcich 

v okolí hlbinného úložiska než k presnému opisu situácií na jednotlivých lokalitách. 
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Abstract 

 
Paleoecological interpretation of the selected Early Permian localities of the Boskovice Basin (Czech 

Republic) with use of the stable isotop 13C and 18O (preliminary results) 
Stable isotop analysis was used in this study for the first time in the Boskovice Basin for the 

characterization of the paleoecological conditions. We selected four Early Permian localities with available 
fosiliferous "stegocephal horizons" in the district of the town Letovice ("Širůčkovo pole", Koladoruby- "Dolní 
Pepřík") and Boskovice (Bačov, Obora). The carbonate isotop analysis showed the closed limnic system with a 
few probably arid events. The presence of the hopanes points to the chemical precursors of the bacteria and 
cyanobacteria, which may cause an eutrophication of the water and mass death of the amphibian larvae and fish. 

 
 
Keywords: seasonality, aridization, mass death, eutrophication, closed limnic system 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Boskovická panva leží na juhu moravskosliezskej oblasti. Je to  asymetrická 

priekopová prepadlina SSV – JJZ smeru. Je dlhá asi 100 km so šírkou 3 – 12 km a zaberá 

rozlohu asi 500 km². Prechádza cez Moravskú Třebovú do Moravského Krumlova, Letovice, 

Boskovice a Rosice. Vyplnená je prevažne spodnopermskými usadeninami a na juhu 

sedimentmi vrchného karbónu. Sú to predovšetkým riečne a jazerné sedimenty [1]. Prínos 

sedimentárneho materiálu v Boskovickej panve prebiehal od juhu na sever. Paleontologické 

výskumy z oblasti Boskovickej panvy siahajú až do prvej polovice 19. storočia, čo súviselo 

s ťažbou čierneho uhlia, medených rúd a vápenca [2]. Boskovická panva je svetovo známa 

vďaka  množstvu   nálezov   permokarbónskej   flóry,   ale   predovšetkým   vďaka  lokalitám 

s unikátnymi spoločenstvami zahrňujúcimi karbónske a permské stavovce [3]. 

V Boskovickej panve doteraz prebiehali najmä paleontologické a sedimentologické 

výskumy. Komplexná práca zameraná na paleoekologickú charakteristiku Boskovickej panvy 

však chýba. Naviac, izotopové analýzy karbonátov a organického materiálu tu doteraz neboli 

robené. 

1288 



Materiál a metódy 
 

Odber vzoriek prebiehal v severnej časti Boskovickej panvy, konkrétne v Letovickej 

depresií, kde je panva najširšia (12 km). Vzorky sme odoberali na štyroch lokalitách. Boli to 

lokality Obora a Bačov (sakmar, Bačovský horizont), Kladoruby – Dolní Pepřík a Širůčkovo 

pole (artinsk, Kochovský horizont). Každú odobranú vzorku sme balili do uzatváratelných 

vreciek a označili. Po zozbieraní boli vzorky prevezené do Laboratória stabilných izotopov 

Ústavu vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici. 

Vzorky na analýzu karbonátov boli mechanicky očistené, rozdrvené a uschované do 

plastovej skúmavky (typ Eppendorf). Vzorky na izotopovú analýzu organického uhlíka boli 

odoberané priamo zo vzorky bez mechanického očistenia a rozdrvené. Aby sme predišli 

kontaminácií karbonátmi vzorky boli chemicky vyčistené 5%-ným roztokom kyseliny 

chlorovodíkovej (HCl) a prepláchnuté destilovanou vodou. Pripravený prášok C (60-100μg) 

bol uložený v cínových kapsulách. Pripravené vzorky boli analyzované v hmotnostnom 

spektrometri MAT253 (Thermo Scientific). Výsledky v ‰ sú zobrazené pomocou δ zápisu 

oproti medzinárodnému PDB štandardu. 

Na prípravu extraktov fosílnych lipidov (biomarkery) boli použité nadrvené vzorky 

odobratých hornín. Výroba extraktov prebieha v sklenenom Soxhletovom extraktore a 

extrakty sa potom analyzujú metódou Gc-Ms v plynovom chromatografe TraceGC Ultra s 

molekulárnym  hmotnostným spektrometrom ITQ900 (Thermo Scientific). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Boskovická panva sa v období spodného permu nachádzala v oblasti tropického 

pásma, zrejme medzi rovníkom a 10. rovnobežkou severnej šírky. V tomto období sa klíma v 

centrálnej Európe vyznačovala ešte pomerne vysokou mierou humidity, no miestami už 

postupne dochádzalo k aridizácií. Na západe a juhozápade od Boskovickej panvy sa tiahli 

relikty Variského pohoria, ktoré vo veľkej miere tvorilo zdrojovú oblasť väčšiny sedimentov 

Boskovickej panvy [4,5]. 

Dôkazom, že Boskovická panva je limnického charakteru, je možné nájsť najmä vo 

fosílnom zázname. Známe sú bohaté nálezy obojživelníkov, akantódov, ostrakódov, 

sladkovodných mäkkýšov a hmyzu [2]. Maximálne výkyvy hodnôt δ13C a δ18O z karbonátov 

dosahujú na lokalite Kladoruby D. Pepřík 6,93‰ pre δ13C (KO9-KO10), 4,99‰ pre δ18O 
 

(KO9baza-KO9tuf), na lokalite Obora 6,4‰ pre δ18O (OB16-OB17), 5,16‰ pre δ13C (OB28- 

OB29). Takéto výrazné výkyvy sú charakteristické pre limnické prostredie. Na lokalitách bolo 
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vo veľkej miere zaznamenané kopírovanie priebehu krivky δ18O a δ13C, čo poukazuje na 
 

existenciu uzavretého jazerného systému [6]. 
 

Na lokalite Obora (Obr.1.) vo vrstvách tenkolaminovaných tmavosivých ílovcov OB8, 

OB56, OB55 boli z analýz karbonátov zaznamenané výrazné zvýšenia hodnoty δ13C a súčasne 

δ18O. Podobný trend bol zaznamenaný aj v karbonátovej vrstve OB 17. To by mohlo byť 

spôsobené výrazným premnožením fytoplanktónu alebo aridizáciou prostredia. V týchto 

vrstvách neboli nájdené žiadne fosílne zvyšky, okrem OB55, kde sú známe nálezy hmyzu [7]. 

 
 

Obr. 1. Namerané hodnoty δ13C (modrá krivka) a δ18O (červená krivka) z analýz karbonátov z lokality 
Obora. 

 
 

Vrstvy OB55 až OB51 sú tvorené striedajúcimi sa tmavosivými ílovcami, s 

nepravidelnou lamináciou, v ktorých sú bohaté nálezy hmyzu, a hrdzavohnedými 

pelokarbonátmi bez fosílnych nálezov. Tmavosivé ílovce majú oproti pelokarbonátom 

výrazne zvýšené hodnoty δ13C a zároveň mierne znížené hodnoty δ18O. Pelokarbonáty majú 

výrazne znížené hodnoty δ13C a mierne zvýšené δ18O. Podobný trend je aj vo vrstvách OB20 - 

OB30, kde sa tiež striedajú vrstvy tmavosivého ílovca a tenké vrstvy s konkréciami 

pelokarbonátu. Arídnym periódam zodpovedá chemogénna sedimentácia pelokarbonátov s 

vyššou hodnotou δ18O, spôsobenou zvýšeným výparom, ktorý uprednostňuje ľahší izotop 

kyslíka. V karbonáte týchto období zaznamenávame výrazne nízke hodnoty δ13C. So 

zvýšením zrážok (ľahší kyslík, t.j. nižšie hodnoty δ18O) a nástupom ílovej sedimentácie 

prichádza obnova bioprodukcie (v arídnych obdobiach zrejme potlačenej zvýšením salinity), 

fixovanie ľahkého uhlíka do organickej hmoty, a tým obohateniu vody o ťažký izotop. Tento 

scenár je však nutné potvrdiť detailným profilovaním vrstiev. 

Od vrstvy OB33, ktorá je tvorená silicifikovaným tufitom [8] dochádza k zvýšeniu 

hodnoty  δ13C  do  nadložia  (OB34-OB43)  tvoreného  monotónnymi  sivými  ílovcami  s 
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pelosideritovými konkréciami, pričom hodnoty δ18O zaznamenávajú len mierny vzostup. 

Náhly pokles δ13C vo vrstve OB36 môže byť spôsobený zvýšeným obsahom pelosideritových 

konkrécií v odobratej vzorke. V tomto období došlo k vzniku bezodtokového jazera a 

ustáleniu prostredia. Tufity boli nájdené aj na lokalite Kladoruby - D. Pepřík (KO5, KO9 

(báza tuf), KO9 (tuf), KO10 a zrejme aj KO7 (zs (žltosivý) ílovec)), tu však dochádza k 

výraznému poklesu hodnôt δ13C a δ18O, čo však môže byť spôsobené výraznou 

kontamináciou z pôd, nakoľko sú tieto vrstvy silne zvetrané. Existencia bezodtokového jazera 

bola preukázaná aj na lokalite Kladoruby - D. Pepřík (Obr.2.). 
 

 
 

Obr. 2. Namerané hodnoty δ13C (modrá krivka) a δ18O (červená krivka) z analýz karbonátov z lokality 
Kladoruby - Dolní Pepřík. 

Analýzy karbonátov vykazujú podobné hodnoty δ18O a δ13C "stegocefalových" vrstiev 

lokalít Širůčkovo pole (SP1-SP3) a Obora (OB50-OB45). Na týchto lokalitách sú v 

podložných ílovcoch zvýšené hodnoty δ18O a δ13C, tie však postupne smerom do nadložia 

("stegocefalové" vrstvy) klesajú. Na lokalite Obora sú v podložných ílovcoch opísané stopy po 

lezení obojživelníkov [10], čo môže indikovať pokles vodnej hladiny. Na preukázanie tohto 

eventu bude potrebné prepojenie s hlbším podložím za pomoci ťažkej techniky. 

"Stegocefalové" vrstvy sú tvorené tmavosivými tenkolaminovanými bitumenóznymi 

vápnitými bridlicami, v ktorých sa striedajú hrubšie svetlé a tenšie tmavé vrstvičky (s hrúbkou 

do 1 mm). Takáto výrazná laminácia indikuje vysokú sezonalitu, v tomto prípade sa môže 

jednať o striedanie humídnejších a arídnejších, resp. chladnejších a teplejších období počas 

roka [9]. Tieto vrstvy sú najbohatšie na fosílne nálezy. 
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Na skúmaných lokalitách Bačov a Obora boli opísané časté hromadné úhyny lariev 

obojživelníkov spolu s rybami. Predpokladá sa, že tieto hromadné úhyny spôsobovali 

opakované premnoženia fytoplanktónu a následná eutrofizácia vody [11]. Z extraktov 

fosílnych lipidov z lokality Bačov boli identifikované hopány, ktoré sú charakteristické pre 

baktérie a cyanobaktérie [12]. To naznačuje, že tu skutočne mohlo dochádzať k premnoženiu 

fytoplanktónu, no na jednoznačné dokázanie alebo vyvrátenie tejto hypotézy sú potrebné 

výsledky prebiehajúcich analýz fosílnych lipidov. 

Analýzy organického uhlíka na testovanie trofických vzťahov medzi živočíchmi vyšli 

nejednoznačne. Všeobecne platí, že čím vyššie je organizmus umiestnený v potravovom 

reťazci, tým má vyšší obsah 13C. Toto platí pre lokalitu Bačov a zrejme aj pre Oboru 

(nedostatok fosílneho materiálu na testovanie následkom vyťaženia dostupných fosiliferných 

vrstiev). Nesprávne výsledky na ostatných lokalitách boli zrejme spôsobené kontamináciou 

vzoriek z ornice (umelé hnojivá, pesticídy). 
 
 

Záver   
Na základe získaných hodnôt δ13C a δ18O z analýz karbonátov na lokalitách Obora, 

 

Kladoruby - Dolní Pepřík a Širůčkovo pole je možné povedať, že počas tvorby 

stegocefalového horizontu tvorilo jazero uzavretý systém. Bolo zaznamenaných niekoľko 

výrazných zvýšení hodnôt δ13C a δ18O, čo by mohlo byť spôsobené arídnymi eventami alebo 

premnožením fytoplanktónu. O ktorý prípad ide nám môžu odhaliť analýzy extraktov 

fosílnych lipidov z vybraných vrstiev, na ktorých sa práve pracuje. 
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Abstract 

 
The effect of temperature and moisture on a length change of the rock sample 
The distribution of temperature and moisture is now often discussed topic, especially with regard to 

durability of building materials, stability of rock walls, where there is a risk of collapse or moisture in historical 
objects. The physico-chemical composition of water and its transformation into ice in connection with the 
change of temperature greatly affects the physical weathering of rocks. The aim of this paper is to investigate the 
effects of thermal cycling to change of the thermal linear expansion of saturated tuff samples during naturally 
gradual desertification. The samples were inserted into termodilatometer and tested for freeze-thaw cycles within 
the range -15°C to 20°C. The results show comparison of saturated and dry samples and their length changes 
during freeze-thaw cycle. 

 
 
Keywords: rocks; change of temperature and moisture; laboratory research; thermal properties 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Voda je súčasťou procesov fyzikálneho zvetrávania hornín a pôsobí v nich najmä 

zmenou svojho objemu pri premene z kvapalného na pevné skupenstvo. Vlhkosť zohráva 

významnú úlohu pri procesoch zmrazovania vplyvom kryštalizačných tlakov ľadu na pevnosť 

skalných a poloskalných hornín. Striedanie zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov vodou 

nasýtených hornín tak môže vplývať na vznik trvalej deformácie a následné rozrušenie 

horninového materiálu alebo horninových masívov. 

Výsledky skúšok na zistenie vplyvu kryštalizácie ľadu na rozpad hornín potvrdili, že 

príčinou rozpadu hornín pri teplotách pod bodom mrazu je prítomnosť adsorbovanej vody 

v mikropóroch [1]. Pri malom obsahu mikropórov v hornine, zohráva rozhodujúcu úlohu 

stupeň nasýtenia horniny, pričom je ale dôležitý stupeň nasýtenia tých častí, z ktorých časť 

nezamrznutej vody nemôže uniknúť do voľných pórov. Voda v horninách so zvýšeným 

obsahom  mikropórov   vôbec   nezamŕza   alebo   zamŕza   len   jej   malé   množstvo.   Voda 

z mikropórov prúdi do makropórov, v ktorých sa mení v ľad. 

Miera porušenia horniny vplyvom mrznutia a tvorby ľadu závisí od schopnosti vody 

tiecť ku miestu vzniku ľadu, a teda aj od veľkosti pórov horniny [2]. Vlahou a Worster 

opisujú dve hlavné etapy rastu ľadu. Prvá etapa pozostáva z expanzie, počas ktorej ľad zapĺňa 

dutinu a nezamrznutá voda prúdi smerom od šíriaceho sa frontu zmrazovania. Po vyplnení 

dutiny   ľadom   nastáva   druhá   etapa,   ktorá   je   charakterizovaná   pôsobením   silných 
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intermolekulárnych síl medzi ľadom a horninou, prostredníctvom tenkej vrstvy medzi nimi. 

V tomto momente je rast ľadu spomalený a hlavný prírastok tlaku pochádza z pôsobenia 

porušujúcich síl.  Tieto  sily  spôsobia  expanziu  dutiny,  rozšírenie  trhliny  medzi  ľadom 

a horninou a následné prúdenie vody smerom ku miestu vzniku ľadu. 

Pri zohrievaní a ochladzovaní vznikajú v materiáloch dĺžkové a objemové zmeny. 

Možno ich vyjadriť pomocou súčiniteľa dĺžkovej (lineárnej) teplotnej rozťažnosti α, ktorý 

vyjadruje reakciu materiálu na zmeny teploty. Cieľom tohto príspevku je zistiť vplyv 

teplotných cyklov  na  zmenu  teplotnej  dĺžkovej  rozťažnosti  nasýtených  vzoriek  tufu 

s prirodzeným postupným vysušovaním. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na stanovenie zmeny dĺžky horninových vzoriek bol vybraný tuf odobratý z lokality 

Brhlovce s pórovitosťou 31,8 %. Vzorky v tvare valca s rozmermi 3,5 x 5 cm boli vkladané 

do termodilatometra VLAP 04 s rozsahom merania dilatácie približne 10 mm a teplotným 

rozsahom  termostatu  od   -20   °C   do   +80   °C   s   presnosťou   minimálne   ±   0,5   °C. 

V termodilatometri boli merané súčasne 2 vzorky, tretia vzorka (kontrolná), tzv. etalónová 

alebo „dummy“ vzorka slúžila na meranie teploty vo vnútri vzorky, z dôvodu že teplota, 

ktorej sú  vzorky  vystavené  nie  je  zhodná  s teplotou  v skúšobnej  komore,  ale  s teplotou 

v kontrolnej vzorke. Etalónová vzorka musí byť materiálovo (zložením) vždy identická so 

skúšanými vzorkami [3]. 
 
 
 

 
 

Obr. 1. Schéma termodilatometra VLAP 04 [4] 
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Vo vykonaných teplotných cykloch bola menená teplota v rozpätí od ± 20 °C po ± -15 
 

°C, vždy s podmienkou, že teplotný rozdiel ΔT dosiahne minimálne 35 °C. Vzorka bola 

umiestnená v nádobe s vodou po dobu siedmich dní pre jej plné nasýtenie. Po odvážení 

a umiestnení do termodilatometra, bola napojená na snímač LVDT 1 (obr. 1). Priebeh kriviek 

dokumentuje postupné vysušovanie nasýtenej vzorky a znižovanie stupňa nasýtenia pri 

postupnej prirodzenej strate vody počas zmrazovacích cyklov. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na obr.  2  a 3  je  zobrazený  priebeh  jednotlivých  teplotných  cyklov  v termodilatometri 

a zmena dĺžky nasýtenej vzorky. Z grafov možno pozorovať zmenu dĺžky vzorky počas 

tretieho až šiesteho teplotného cyklu (obr. 2, 3), kedy sa dĺžka vzorky vplyvom postupného 

vysušovania a klesania stupňa nasýtenia, vrátila na pôvodnú hodnotu, to znamená, že vznikla 

vratná deformácia. Vznik výslednej deformácie horniny súvisí s konkrétnym počiatočným 

stupňom nasýtenia [5]. Pre stupeň nasýtenia Sr = 75 % platí, že nevzniká výsledná 

deformácia, pre stupeň nasýtenia Sr do 87 % platí, že vzniká záporná výsledná deformácia 

a pre stupeň nasýtenia Sr nad 90 % platí, že vzniká kladná výsledná deformácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Priebeh 3. a 4. teplotného cyklu a zmena dĺžky vzorky nasýteného tufu 
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Obr. 3. Priebeh 5. a 6. teplotného cyklu a zmena dĺžky vzorky nasýteného tufu 
 
 

Graf dokumentuje aj uvoľňovanie a spotrebovanie tepla pri kryštalizácií a roztápaní 

ľadu v póroch vzorky. Graf zobrazujúci prvý a druhý teplotný cyklus nie je uvedený, keďže 

jeho priebeh vyjadroval správanie suchej vzorky, aj keď išlo o vzorku plne nasýtenú a z toho 

dôvodu bol považovaný za chybné meranie. 

Obr. 4 znázorňuje zmenu teploty a dĺžky vzorky nasýteného tufu v čase. Graf 

umožňuje vidieť časovú fázu, kedy sa po počiatočnom klesaní teploty a skracovaní vzorky, 

pri teplote okolo -3,5 °C pred kryštalizáciou ľadu, uvoľní teplo, ktoré spôsobí krátkodobé 

zvýšenie teploty a predĺženie vzorky horniny. 
 

 
 
 

Obr. 4. Priebeh teplotnej zmeny a zmeny dĺžky vzorky nasýteného tufu 
 
 
 

Obr. 5 zobrazuje priebeh teplotných zmien počas troch teplotných cyklov a zmeny dĺžky 
 

suchej vzorky tufu v čase. Z kriviek vidieť, že s poklesom teploty vzorky (červená krivka) 
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nastalo zmrašťovanie vzorky (modrá krivka). Pri teplote 0°C až -15°C sa zmrašťovanie 

vzorky spomalilo. V momente, keď teplota začala stúpať, dĺžka vzorky sa postupne vracala 

späť na pôvodnú hodnotu. 

Pri porovnaní obr. 4 a obr. 5 možno pozorovať rozdiely v priebehu krivky zmeny 

dĺžky nasýtenej a vysušenej vzorky. V prípade suchej vzorky nedochádza ku kryštalizácii 

ľadu v póroch horniny, a teda neprebieha čiastočné uvoľnenie tepla a predĺženie vzorky pri 

teplota ± -3°C. 
 

 
 

Obr. 5. Priebeh teplotných zmien a zmeny dĺžky suchej vzorky tufu v čase 
 
 

Krivky v grafe na obr. 6 znázorňujú priebeh teploty počas jedného teplotného cyklu vo 

vnútri a na povrchu nasýtenej vzorky tufu. Ako vidieť z grafu, rozdiely v teplotách sú 

minimálne. Vyskytujú sa len v momente uvoľnenia tepla na začiatku kryštalizácie ľadu pri 

zmrazovaní a pri spotrebovaní tepla pri rozmrazovaní vzorky. 

 
Priebeh teplôt na povrchu a vo vnútri vzorky 
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Obr. 6. Porovnanie teploty počas jedného teplotného cyklu vo vnútri a na povrchu vzorky tufu 
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Záver   
Riešená problematika je v súčasnosti veľmi aktuálna a mnoho domácich 

 

i zahraničných autorov sa zaoberá štúdiom vplyvu zmeny teploty a vlhkosti na termofyzikálne 

vlastnosti, pevnosť a degradáciu hornín. Laboratórne simulovanie prírodných podmienok 

umožňuje lepšie pochopenie princípov a mechanizmov rozvoľňovania a vzniku deformácií 

v horninách, práve vplyvom zmien teploty s rozdielnym vlhkostným režimom vzoriek hornín. 

Príspevok sa venuje problematike zmeny dĺžky horninovej vzorky, konkrétne tufu, 

počas zmrazovacích cyklov. Výsledné grafy dokumentujú uvoľňovanie a spotrebovanie tepla 

pri kryštalizácii a roztápaní ľadu v póroch vzorky, ako aj časovú fázu, pri ktorej sa počas 

poklesu teploty a postupnom skracovaní vzorky, náhle pri teplote ± -3,5°C pred kryštalizáciou 

ľadu, uvoľní teplo, ktorého následkom je krátkodobé zvýšenie teploty a predĺženie vzorky. 

Analýzou výsledkov  bola  zistená  závislosť  medzi  teplotou  horniny,  stupňom  nasýtenia 

a dĺžkovou teplotnou rozťažnosťou. Ak je stupeň nasýtenia Sr horninovej vzorky v rozmedzí 

0 - 75%, je jeho rozťažnosť v teplotnom rozsahu od 20°C do -3°C nemenná. Tento jav súvisí 

s kryštalizáciou ľadu v póroch horniny, ktorý nastáva v teplotnom intervale od 0°C do -3°C. 
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Abstract 

 
Cranial anatomy of juvenile cave hyaena (Crocuta crocuta spelaea (Goldfuss, 1823)) from the 

Jasovská Cave (eastern Slovakia) 
The fossil record of cave hyena (Crocuta crocuta spelaea, Carnivora, Hyaenidae) from Slovakia 

(Jasovská Cave) is known from Late Pleistocene (MQ 4). The computed tomographic imaging method 
(CT-scanning) of cranial cavity offers a way to reconstruct cerebral morphology even when no brain 
fossil has been recovered as such, but usually fails to capture exact details of the brain sulci. Several 
measurements of the fossil endocast are compared with the brains of some individuals of modern spotted 
hyena (Crocuta crocuta) from Africa. With the growing practice of CT-scanning of fossil skull of 
juvenile specimen Crocuta crocuta spelaea and knowledge of the internal cranial morphology can be 
progressively extended to become a taxonomically useful complement to the external morphology. 

 
Keywords: cave hyena; endocranium; Late Pleistocene; computer tomography; Jasovská Cave; 

 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Hyena jaskynná (Crocuta crocuta spelaea) je radená do čeľade Hyaenidae – 

hyenovité (miocén-recent). Čeľaď má pôvod buď v Európe, alebo v Ázii. Tento druh sa 

na európskom území objavuje po prvý krát v strednom pleistocéne, v období pred 

približne 500 ka BP. Na základe fosílnych zvyškov je možné zároveň rekonštruovať aj 

paleoprostredie. Crocuta crocuta spelaea obývala počas posledného zaľadnenia (visla) 

tzv. mamutie stepi pri riečnych terasách ako aj jaskynné priestory [1-4]. 

V strednom období posledného zaľadnenia prenikala hyena jaskynná čiastočne 

aj do boreálnych lesov stredohorskej oblasti. Chýbala však vo vysokohorskom prostredí 

z dôvodu obmedzenia pohybu a neadaptácie na lov vysokohorských kopytníkov, ako 

boli napríklad kozorožce a kamzíky [5]. 
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Obr. 1. Mapa Slovenskej republiky s vyznačenou lokalizáciou Jasovskej jaskyne. Fluviokrasová 
jaskyňa sa nachádza pri obci Jasov v Medzevskej pahorkatine, asi 20 km na západ-juhozápad od mesta 

Košice (zemepisná šírka: 48°40’36’’ a zemepisná dĺžka: 20°58’35’’). 
 
 
 

Cieľom predloženej práce je morfometrické spracovanie lebky juvenilného 

jedinca hyeny jaskynnej z Jasovskej jaskyne, vyhodnotenie jej endokraniálnej 

morfológie a morfologické i metrické porovnanie, ako aj rekonštrukcia ontogenézy. 
 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Predmetné nálezy fosílnych a recentných druhov hyenovitých boli študované 

pomocou morfometrickej analýzy a počítačovej mikrotomografie na Ústave vied o Zemi 

SAV v Banskej Bystrici a na Výskumnom ústave veterinárneho lekárstva v Brne. 

Predložená práca je založená na morfometrickom spracovaní a odbornom vyhodnotení 

endokraniálnych nálezov pleistocénnej hyeny jaskynnej zo slovenských lokalít Jasovská 

jaskyňa (juvenilný jedinec) a Prepoštská jaskyňa (adultný jedinec). Lebka z Jasovskej 

jaskyne je vystavená v paleontologickej expozícii Slovenského národného múzea – 

Prírodovedného múzea v Bratislave (Z 215), zatiaľ čo lebka z Prepoštskej jaskyne je 

súčasťou paleontologických zbierok Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi (A- 

IX/839.4). Okrem lebiek adultného a juvenilného jedinca hyeny jaskynnej zo Slovenska 

boli pre porovnanie študované aj dve lebky adultných jedincov hyeny škvrnitej 

(Crocuta crocuta) z Afriky a hyeny jaskynnej z jaskyne Sloup na Morave. Lebka 

vyhynutého poddruhu (An 244) patrí Moravskému zemskému múzeu – Múzeu 

Anthropos v Brne (Morava, Česká republika), kým recentné nálezy pochádzajú zo 

súkromnej zbierky anonymného zberateľa z Moravy a zo zbierok Moravskému 

zemskému múzeu – Múzeum Anthropos v Brne (e. č. 1133). Okrem  spomínaných 

metód sa pri výskume študovaného materiálu použili aj softvéry myVGL 2.2 a TomoCon 

PACS,  ktoré  sú  určené  na  uchovávanie,  manipuláciu,  prenos  a  vizualizáciu  údajov 
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skenovaných  objektov.   Získanie   rozmerov   študovaného   materiálu   juvenilných 

a adultných jedincov hyen sa uskutočnilo pomocou posuvných digitálnych meradiel 

s maximálnym dosahom 150 mm (zn. Powerfix) a 500 mm (zn. Limit) s presnosťou na 

0,01 mm. Zohľadňovali sa vždy maximálne možné metrické hodnoty z typizovaných 

spôsobov merania jednotlivých parametrov, zaokrúhlené na dve desatinné miesta a 

všetky namerané hodnoty sú uvádzané v milimetroch. Pre názvy jednotlivých 

lebkových elementov je použitá terminológia z práce [6]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pomocou počítačovej tomografie, morfometrického merania  a opisu 

študovaného materiálu bolo umožnené vytvoriť stručný opis štruktúr mozgov a lebiek 

hyenovitých jedincov. Získane CT skeny slúžia na porovnanie so skutočnou lebkou 

a umožňujú vizualizáciu mozgových štruktúr v lebečnej (mozgovej) dutine. Pomocou 

toho je možné aj medzidruhové porovnanie a získanie informácií o fylogenetických 

a ontogenetických zmenách. Na obr. 2. sú zreteľne viditeľné „negatívne odtlačky“ 

mohutných aj menej vyvinutých žliabkov na mozgu ako aj ich ohraničenia. Vo finálnej 

verzii diplomovej práce budú všetky pozorované a zistené mozgové aj lebečné štruktúry 

podrobne opísané (obr. 2 a 3), zmerané (tab. 1 a obr. 4) a vyhodnotené (obr. 5.). 
 
 

 
 
 

Obr. 2. Bočný (laterálny) pohľad na pozdĺžny rez lebkou juvenilného jedinca hyeny jaskynnej 
(Crocuta crocuta spelaea) z Jasovskej jaskyne. Na obrázku sú viditeľné mozgové i lebkové štruktúry: 

tylový hrbolček (condylus occipitalis); M.obl. = predĺžená miecha (medulla oblongata); cb.= malý mozog 
(cerebellum); lalok SSC = gyrus suprasylvius caudalis; lalok SSM = gyrus suprasylvius medialis; lalok 

MARG = gyrus marginalis; cerebral cortex (vonkajšia vrstva mozgu); s.s.s. = horný šípový splav mozgu 
(sinus sagittalis superior); ECTSR = gyrus ectosylvius medialis; SSR = gyrus suprasylvius rostralis; ob. 
= bulbus olfactorius; Sy.= gyrus sylvius rostralis; Fsyl. = fissura sylvii; membrána ohraničujúca mozog = 

tentorium cerebelli; f.eth. = foramen ethmoidale; sfm.= sinus frontalis medialis; cnd. = concha nasalis 
dorsalis; pr.s= processus septalis; cnm.= concha nasalis medialis; maxilla (čeľusť); lab.eth.= labyrinthus 

ethmoidalis. 
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Obr. 3. Pomocou CT technológie zobrazený mozog juvenilného jedinca hyeny jaskynnej z Jasovskej 
jaskyne. A: bočný pohľad; B: pohľad na mozog z hora. Vysvetlivky a merané rozmery sú v tabuľke 1. 

 
 

Tab. 1. Merané rozmery mozgovne a mozgu juvenilného jedinca hyeny jaskynnej z Jasovskej 
jaskyne. 

 
 Merané veličiny Crocuta crocuta spelaea 

Dĺžka mozgovne 1 99,13 mm 
Hrúbka mozgu a mozgovne 2 70,43 mm 

Výška mozgovne 3 63,26 mm 
Dĺžka mozgu 4 94,56 mm 
Výška mozgu 5 37,17 mm 

Dĺžka neopalliuma 6 70,43 mm 
Najväčšia šírka neopalliuma 7 59,34 mm 
Najväčšia výška neopalliuma 8 58,04 mm 

Dĺžka čuchových lalokov 9 16,95 mm 
Šírka čuchových lalokov 10 29,34 mm 
Výška čuchových lalokov 11 28,69 mm 

1303 



 

 
 
 

Obr. 4. Rozmery merané na lebkách hyenovitých (upravené podľa [7]). 
1-2: dĺžka medzi basion a acrocranion; 1-3: vrchná neurokraniálna dĺžka; 1-4: dĺžka neurokránia 1; 1-5: 
dĺžka neurokránia 2; 2-6: bazikraniálna dĺžka; 7-8: dĺžka podnebného výrezu; 2-9: posteriórna dĺžka na 
pravej strane a na ľavej strane; 2-10: dĺžka meraná mediálne od posteriórnej strany špičiakov po veľký 

tylový otvor; 11-11: šírka v mieste alveol pre špičiaky/šírka papule/rostrálna šírka; 12-12: faciálna šírka; 
13-13: interorbitálna šírka 14-14: šírka čela; 15-15: postorbitálna šírka; 16-16: maximálna šírka 

mozgovne; 17-17: okcipitálna šírka; 18-18: palatinálna šírka v mieste P4 1; 19-19: palatinálna šírka v 
mieste P4 2; 20-20: palatinálna šírka v mieste P4 3; 21-21: predná pterygoidná šírka; 22-22: zadná 

pterygoidná šírka; 23-23: mastoidálna šírka; 24-24: maximálna bulárna šírka; 25-25: minimálna bulárna 
šírka; 26-26: bulárna šírka; 27-27: kondylárna šírka; 28-28: šírka tylového otvoru; 29-29: maximálna  
výška pravého jarmového oblúka; 30-30: minimálna výška pravého jarmového oblúka; 31-31: výška   

lebky v strede; 32-32: okcipitálna výška; 33-33: výška očnice; 34-34: dĺžka očnice; 35-36: dĺžka medzi C- 
P3; 2-37: výška veľkého otvoru; 38: dĺžka sluchovej vydutiny; 39: šírka sluchovej vydutiny; 40: 

maximálna dĺžka pravej sánkovej jamy; 41: vertikálny rozmer predočnicového otvoru; 42: horizontálny 
rozmer predočnicového otvoru; 36-43: dĺžka P3-P4, len alveolárne, zo pravej strany je a zo ľavej strany 

(obr. 5.). 
 
 

 
 

Obr. 5. Rozmery merané na lebkách hyenovitých zástupcov taxónov Crocuta crocuta spelaea, 
Crocuta crocuta a Hyaena sp. 

 
 
 
Záver   

Kraniálna  anatómia  juvenilného  jedinca  hyeny  jaskynnej  (Crocuta  crocuta 
 

spelaea) z Jasovskej jaskyne je predmetom skúmania vývojových a individuálnych 

rozdielov z hľadiska celkového tvaru lebky a mozgu pomocou nových metód, ktoré 

poukazujú na možné evolučné, ontogenetické a paleoenviromentálne charakteristiky 

v porovnaní skúmaného nálezu s inými lebkami recentných aj fosílnych adultných 

hyenovitých zástupcov. 
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Abstract 

Extending the taxa of the family of orchids (Orchidaceae) in heaps hydrothermal mineralization in 
Slovakia  

This article provide data about relationship of the anthropogenic environment and distribution of rare 
taxons of the family of orchids in tailings pile of hydrothermal mineralizations in Slovakia. The study results of 
potentially toxic elements in the mine dumps with Ni-Co-Fe-As mineralization in Dobšiná deposit, with Cu-Pb- 
Zn-Ba mineralization on the locality Jasenie - Soviansko and Fe (± Mn) mineralization at the Sirk - Železník is 
that partial toxicity environment (mainly Zn and As) have not prevalent influence on occurence and growth of 
orchids. On a population of Epipactis atrorubens have much more impact of higher humidity environment, light 
intensity and the amount and intensity of the surrounding vegetation. In the anthropogenic environment of the 
mine dumps, we identified the following orchids: Cephalanthera longifolia, E. atrorubens, E. helleborine, E. 
pontica, Platanthera bifolia and Neottia nidus-avis. This paper includes basic morphometric, phenological and 
population characteristics and concentrations of elements content in anthropogenic sediment and selected 
orchids. 

 
 
Keywords: Epipactis atrorubens; Orchidaceae; tailings pile; Jasenie; Dobšiná; Sirk 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Na lokalitách banských háld Dobšiná – halda Dobrá nádej (Ni-Co rudy), Jasenie – 

Soviansko (Pb-Zn rudy) a Sirk-Železník (Fe rudy) boli nájdené nové veľmi početné populácie 

vzácnych a ohrozených druhov rastlín z čeľade vstavačovité (Orchidaceae). Orchidey sú 

považované za mimoriadne vzácne rastliny z ktorých mnohé patria medzi ohrozené [1] a 

údajov o výskyte orchideí v takomto toxickom antropogénnom prostredí je veľmi málo a na 

našom území sa nikdy takýto výskum vo väčšom rozsahu nerobil. Preto cieľom nášho 

výskumu je identifikovať základné taxóny z čeľade vstavačovitých, charakterizovať faktory 

vplývajúce na ich výskyt a rast a zistiť vplyv potenciálne toxických prvkov vyskytujúcich sa 

haldách na populáciu týchto orchideí a symbiotických húb. 
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Materiál a metódy 
 

Na spracovanie fytocenologických zápisov sme použili program TURBOWEG [2]. Na 

klasifikáciu rastlinných spoločenstiev sme použili program JUICE 7 [3]. Fidelitu jednotlivých 

druhov bola počítaná pomocou Phi koeficientu s použitím F – testu štatistickej významnosti 

verných druhov (p ≤ 0,01), ktorý je zahrnutý v programe JUICE [4]. Na priamu a nepriamu 

gradientovú analýzu sme použili program CANOCO [5]. Fytocenologické zápisy sme 

vykonali podľa metodiky zürišsko-monpellierskej školy [6] s použitím 9-člennej stupnice 

početnosti a pokryvnosti [7]. Obsah kovov v pôde sme stanovili pomocou atómovej 

absorpčnej spektrometrie (AAS) a koncentrácia prvkov v sušine rastlinného materiálu sa 

stanovila pomocou hmotnostnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (ICP-MS). 

Obsah kovov v pôde bol porovnaný s prácou [8] a podľa vyhlášky MZ č. 151/2004 Z.z. [9]. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na lokalite Dobšiná-halda Dobrá nádej s kremenno-sulfidickou hydrotermálnou 

mineralizáciou sme identifikovali kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) v počte 120 

jedincov, z toho 63 bolo sterilných jedincov a 57 bolo kvitnúcich jedincov. Na okraji cesty 

smerujúcej k banskej halde Dobrá nádej sme zaznamenali aj výskyt piatich jedincov kruštíka 

širokolistého (Epipactis helleborine). 

Lokalita Jasenie-Soviansko, halda Emil s Pb, Zn polymetalickou hydrotermálnou 

mineralizáciou je charakteristická najväčšou populáciou zastúpenou až 1050 jedincami 

kruštíka tmavočerveného (Epipactis atrorubens). Okrem spomenutého druhu sme na lokalite 

potvrdili prítomnosť jedného jedinca kruštíka širokolistého (Epipactis helleborine), 8 

jedincov vemenníka dvojlistého (Platanthera bifolia) a v bukovom lese patriaceho do 

fytocenologického zväzu Fagion sylvaticae aj výskyt piatich jedincov hniezdovky hlístovej 

(Neottia nidus-avis). 

Na lokalite Sirk – Železník so zastúpením Fe rúd sme potvrdili výskyt 35 jedincov 

prilbovky dlholistej (Cephalanthera longifolia), 14 kvitnúcich jedincov kruštíka širokolistého 

(Epipactis helleborine) a 9 kvitnúcich a 12 sterilných jedincov kruštíka pontského (Epipactis 

pontica). 

Na zatienených stanovištiach dosahovali jedince E. atrorubens nižší vzrast a mnohé 

jedince mali vytvorené len listové ružice. Pri kruštíku širokolistom (E. helleborine) zohráva 

dôležitý faktor najmä teplota, svetlo a vlhkosť pôdy. Na lokalite Sirk s výskytom Fe rúd 

zohráva pri druhoch Cephalanthera longifolia a Epipactis pontica ako dôležitý faktor najmä 

teplota, svetlo a vlhkosť pôdy. 
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Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) patrí na lokalite Jasenie - Soviansko do 

fytocenologického zväzu Luzulo-Fagenion. Z drevín sa vyskytujú najmä vŕba, breza, javor 

a smrek. V etáži machov sa vyskytoval najmä Polytrichum formosum. (Zápis č. 1: 

Fytogeografický okres: Nízke Tatry, lokalita Jasenie, Soviansko, Epipactis atrorubens vo 

fytocenologickom zväze Luzulo-Fagenion, 48° 53' 35'' s.š. , 19° 26' 35'' v.d., 1471 m, exp. JZ, 

sklon ca 70°, celková pokryvnosť E: 90 %, E3: 10 %, E2: 10 %, E1: 60 %, E0: 20 %, 

4.8.2015) 
 

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) patrí na lokalite Dobšiná do 

fytocenologického zväzu Luzulo-Fagenion so zastúpením drevín Picea abies, Acer 

pseudoplatanus, Betula pendula a Salix caprea. V etáži machov je zastúpený druh 

Polytrichum formosum. (Zápis č. 2: Fytogeografický okres: Slovenské Rudohorie, lokalita 

Dobšiná, halda Dobrá nádej, 48° 50' 36'' s.š. , 20° 23' 28'' v.d., ca 1000 m n. m., exp. JZ, sklon 

ca 60°, plocha 16 m2, celková pokryvnosť E: 90 %, E3: 10 %, E2: 10 %, E1: 70 %, 4.8.2015) 
 
 

Kruštík tmavočervený (Epipactis atrorubens) patrí na lokalite Sirk, halda Železník do 

fytocenologického podzväzu Cephalanthero-Fagenion so zastúpením drevín javora, brestu a 

buku. V etáži machov je zastúpený druh Atrichium undulatum. (Zápis č. 3: Fytogeografický 

okres: Revúcka vrchovina, lokalita Sirk, halda Železník Epipactis pontica v spoločenstve s 

Cephalanthera ensifolia vo fytocenologickom podzväze Cephalanthero-Fagenion, 

48°61´69.7´´ s. š., 20°10´53.5´´v.d., 411 m n. m., exp. JZ, sklon 15°, plocha 16 m2, celková 

pokryvnosť E: 90 %, E3: 10 %, E2: 10 %, E1: 60 %, E0: 20 %, 1.10.2016) 
 

Štúdiom morfologických charakteristík Epipactis atrorubens v Dobšinej a Jasení sme 

zistili, že sú v dobrej zhode s údajmi na iných podobných lokalitách [10]. Na vyšší vzrast 

rastliny vplýva najmä svetlo a neprítomnosť väčšieho množstva nižších a vyšších rastlín na 

biotope. Na zatienených stanovištiach dosahovali rastliny E. atrorubens nižší vzrast a mnohé 

z rastlín sa vyskytovali len vo forme sterilných listových ružíc. Okrem orchideí sme na 

lokalite Sirk zaznamenali výskyt vzácneho machu Eurhynchium praelongum a potvrdili 

výskyt lišajníkov Pseudoevernia furfuracea, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes a 

Xanthoria parietina publikované v práci [11]. Výskyt Cephalanthera longifolia a Epipactis 

pontica potvrdili [12], [13], [14], [15], [16]. Výskyt Epipactis atrorubens v oblasti Nízkych 

Tatier sme porovnali na základe prác [17], [18], [19] a sú v dobrej zhode s týmito 

publikovanými údajmi. Výskyt Epipactis atrorubens udáva z lokality Dobšiná [20]. 
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Z hľadiska analýz pomocou ICP MS (podľa [8]) bol preukázaný zvýšený obsah arzénu 

(As) a zinku (Zn) v pôde na lokalite Dobšiná, pričom hodnota (As) bola (2457,7 mg/kg) 

a (Zn) (120 mg/kg) čo nemalo negatívny vplyv na rastliny z čeľade Orchidaceae. Na základe 

ICP-MS na lokalite Dobšiná neboli preukázané zvýšené koncentrácie arzénu (As) (7,32 

mg/kg) v nadzemnej časti rastliny (výhonkoch) Epipactis atrorubens. Na lokalite Jasenie- 

Soviansko, halda Emil dosahoval Epipactis atrorubens zvýšené koncentrácie Zn 895 mg/kg, 

Cd 6 mg/kg, Co 7 mg/kg a Pb 553 mg/kg ) v podzemnej časti, pričom v nadzemnej časti 

rastliny E. atrorubens sa na lokalite Jasenie-Soviansko, halda Emil zvýšené koncentrácie 

potenciálne toxických prvkov nepreukázali (Zn) (59,29 mg/kg) a (Pb) (2,46 mg/kg). Obsahy 

Cd a Co v nadzemnej časti rastliny E. atrorubens z lokality Jasenie-Soviansko, halda Emil 

mali hodnoty zodpovedajúce normálnej koncentrácii podľa vyhlášky MZ č. 151/2004 Z.z [9]. 

Druh Platanthera bifolia vyskytujúci sa na halde Jasenie-Soviansko, halda Emil znáša mierne 

kyslé až slabo alkalické pH pôdy (pH 5,1 až 8,9) [21]. Druh Neottia nidus-avis uprednostňuje 

čerstvé, na živiny a bázy bohaté, predovšetkým vápnité, hlbšie pôdy (pH 6,1 až 8,5) [21]. Pri 

druhu Epipactis helleborine sa potvrdila na lokalite Sirk zvýšená koncentrácia hliníka (Al) 

obsiahnutá v nadzemnej časti rastliny (výhonkoch) v množstve (924 mg/kg). E. helleborine 

rastie na humus bohatých, stredne vlhkých, kyslých (pH 4,59) až neutrálnych pôdach (pH 6,6) 

[22]. Pri druhu Cephalanthera longifolia na lokalite Sirk neboli zistené zvýšené koncentrácie 

potenciálne toxických prvkov v nadzemnej časti rastliny (výhonky) (Mn) (165,22 mg/kg) a 

(Fe) (782,74 mg/kg). C. longifolia vyžaduje kyslé (pH 4,59), zásadité (pH 8,00), vzácne až 

neutrálne (pH 6,6 až 7,5) [23]. Pri druhu Epipactis pontica patria medzi faktory vplývajúce na 

populácie najmä zlá dostupnosť živín v pôde a toxicita hliníka (Al) na veľmi kyslých pôdach 

[24]. Tento sciofytný druh orchidey preferuje silne až mierne kyslé pH pôdy (pH 4,48 až 

5,65) [25]. 
 
 
 
 

Záver   
Výsledkom štúdia  banských  háld s výskytom  potenciálne toxických prvkov je, že 

 

okrem charakteristických taxónov pre takýto druh antropogénnych sedimentov v horskom 

prostredí sa tu vyskytujú aj mykorhízne taxóny z čeľade vstavačovitých (Orchidaceae). 

Opísali sme a uviedli základné morfometrické, fenologické a populačné charakteristiky 

nasledovných druhov: Cephalanthera damasonium, Epipactis atrorubens, E. helleborine, E. 

pontica, Platanthera bifolia a Neottia nidus-avis. Výsledkom štúdia orchideí na banských 

haldách s Ni-Co-Fe-As mineralizáciou na lokalite Dobšiná – Dobrá nádej, s Cu-Pb-Zn-Ba 
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mineralizáciou na lokalite Jasenie – Soviansko a Fe(± Mn) mineralizáciou na lokalite Sirk – 

Železník je, že čiastočná toxicita prostredia (najmä Zn a As) dominantným spôsobom 

nevplýva na výskyt a rast orchideí. Na populáciu napr. Epipactis atrorubens oveľa viac 

vplývajú faktory ako vyššia humidita prostredia, intenzita svetla a množstvo a intenzita 

okolitej vegetácie. Zaujímavosťou bol prudký úbytok orchideí s výrazným výskytov machov. 

Koreňový systém orchideí dokáže akumulovať niektoré prvky, napr. Pb a Zn v relatívne 

vyššej koncentrácii, aj keď miera translokácie do nadzemných častí sa zdá pri nami 

sledovaných druhoch orchideí byť nízka. Významným výsledkom štúdia orchideí na haldách 

je, že  tieto  taxóny  môžu  tvoriť  počiatok  vzniku  ekosystému,  keďže  sa  nachádzajú 

v kamennom prostredí, kde sa ešte nevyskytujú ani machy a lišajníky. 
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Abstract 

 
Size and morphological variability of the bivalve Varicorbula gibba in the Miocene of the Danube and 

Vienna Basins 
The work proceeds about Varicorbula gibba which is a geologically long-ranging and ecologically 

generalist bivalve species. It is one of the most frequent species in the benthic communities in the Paratethys 
during the Middle Miocene. Bulk samples are derived from boreholes from the western (Vienna Basin) and 
eastern (Danube Basin) margins. We investigated size and abundance variation of this taxon and found that V. 
gibba shows significant regional-scale differences in size distribution between these basins. In subtidal muds in 
the northern parts of the Vienna Basin, it achieves very high proportional community-level abundance with 6-10 
mm. It correlates with and high frequency hypoxic and anoxic events. In contrast, in muddy sands on the north- 
eastern margin of the Danube Basin, community composition is more even and median width ranges between 3- 
4 mm. The higher sandy content and lower sedimentation rates imply that the size can partly positively correlate 
with nutrient supply and less effect of water-column stratification and hypoxic events. 

 
 
Keywords: Varicorbula gibba; Danube Basin; Vienna Basin 

 
 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Lastúrnik Varicorbula gibba patrí medzi oportunistické druhy s vysokou toleranciou 

k znečisteniu a zníženému obsahu kyslíka pri dne. V. gibba je je dôležitou súčasťou 

bentických spoločenstiev od východnej Afriky po Nórsko. Hojnosť výskytu druhu V. gibba v 

strednomiocénnych sedimentoch Viedenskej a Dunajskej panvy bola prvotným impulzom k 

veľkostnej analýze schránok. Cieľom bolo zistenie rozdielov vo veľkosti schránok, ich raste a 

ich početnosti v dvoch panvách. Tieto výsledky budú použité pri interpretácií paleoprostredia 

a režimu jednotlivých paniev. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 
Varicorbula gibba 

 

Varicorbula gibba je v súčasnej dobe dôležitou súčasťou bentických spoločenstiev 

v oblastiach Stredozemného, Severného, Baltického, či Jadranského mora. Lastúry sú zväčša 

nesymetrické, trojstranné, relatívne hrubostenné. Podľa typu zámku patrí V. gibba medzi 

heterodontné lastúrniky. Spodná miska, ktorou sa jedinec prichytáva o dno, býva väčšia.. ľavá 

lastúra sčasti alebo úplne zapadá do väčšej, pravej lastúry. Tvar lastúr je prispôsobený tak, 

1312 



aby bolo možné dosiahnuť utesnenie schránky. Fosílne nálezy druhu V. gibba sú známe 

z oligocénu  Dánska  a Maďarska.  V našej  oblasti  Centrálnej  Paratetýdy  sú  známe  najmä 

z miocénnych sedimentov morského bádenu. V sarmatských sedimentoch už tento druh nieje 

zachovaný. V súčasnosti sa tento druh považuje za indikátor znečistenia a indikuje stresové 

ekologické a environmentálne podmienky. 

Spracovaný materiál z lokality Rohožník- Konopiská (Viedenská panva) a z vrtu SV-1 

Trstín (Dunajská panva)  je  uložený  v Slovenskom  Národnom  Múzeu  a na  Ústave  Vied 

o Zemi SAV. Všetky odobraté vzorky boli plavené na site s priemerom oka 1 milimeter. 

Výskum so vzorkami prebiehal na binokulárnej lupe Leica MZ6 a kamere Leica DFC295. 

Používali sme achromatický objektív MOB211 s 1-násobným priblížením. Vyfotografované 

lastúry boli neskôr upravené v programe LAS EZ, bola pridaná digitálna mierka s veľkosťou 

jedného milimetra pre jednotnosť porovnania. Fotografie, ktoré sme vypracovali, označili a 

uložili, boli ďalej spracované pomocou programu ImageJ, verzia 1.45, kde došlo k meraniu 

štyroch parametrov v mm (Obr.1): 

1. Dĺžka (L) 
 

2. Výška (H) 
 

 
 
 

Obr.1. Rozmery merané na schránkach 
 

 
Na spracovávaných schránkach sme okrem metrických parametrov pozorovali aj tafonomické 

znaky: 
 

• Poškodenie okraja schránky 
 

• Stratu ornamentácie 
 

• Poškodenie povrchu schránky 
 

• Fragmentáciu 
 

• Vnútornú a vonkajšiu bioeróziu 
 

• Lesk 
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• Predácia  druhov Oichnus  simplex (Bromley,  1981) a Oichnus  paraboloides 
 

(Bromley. 1981) 
 

• Enkrustáciu vonkajšiu i vnútornú 
 

• Sekundárne minerály na schránkach 
 

Do analýz vstupuje cca 500 schránok, u ktorých bolo možné zmerať aspoň jeden z uvedených 
 

parametrov. 
 
 
Dunajská panva 

 

Panva je na slovenskej časti tvorená Podunajskou nížinou a v Maďarskej časti Malou 

uhorskou nížinou. Na severe vo forme výbežkov vybieha medzi Malé Karpaty, Považský 

Inovec a Tribeč, na SV hraničí s komplexmi stredoslovenských neovulkanitov. Dunajská 

panva je charakteristická depocentrami rôzneho veku, sú to v smere zo západu na východ 

blatnianska, rišňovská, komjatická a želiezovská, na juhu sa nachádza gabčíkovská depresia. 

V gabčíkovskej depresii dosahuje hrúbka neogénnych sedimentov viac než 8500 metrov [1]. 

Lokalita Trstín sa nachádza zhruba 15 kilometrov SZ od mesta Trnava. Vrt SV-1(VS- 
 

1) bol zhotovený v roku 1965 Geologickým prieskumom, n.p. Žilina. Vrt zachytáva 

sedimenty špačinských a madunických (vrchný báden) a vrábelských (sarmat) súvrství. 

Litologický opis vrtu bol publikovaný vo výskumnej správe [2]. 
 
 
Viedenská panva 

 

Viedenská panva má západnú orientáciu JZ – SV. Vo väčšej geografickej mierke ju 

ohraničujú Západné Karpaty a Východné Alpy. Západná hranica je tvorená zvrásnenou 

molasou a krosniansko-menilitovou skupinou príkrovov Vonkajších Západných Karpát [1]. 

Jej východnú hranicu tvoria pohoria Malé Karpaty a Litavské vrchy, ktorými je oddelená od 

Dunajskej panvy. Geograficky je predmetná oblasť na Slovensku nazývaná Záhorská nížina 

[3]. 

Lokalita Rohožník-Konopiská je umiestená 3 km JV od centra obce Rohožník (15 km 

SV od mesta Malacky). V oblasti sa nachádzalo viacero vrtov, ktoré boli sústredené v oblasti 

íloviska Konopiská. V priestore íloviska Konopiská bol odkrytý geografický prechod medzi 

studienčanským súvrstvím (íly, ílovce, piesčité íly) a sandberskými vrstvami (litotamniové 

vrstvy, pieskovce, piesky), ktoré predstavujú sedimenty panvy a jej okraja. 
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Výsledky a diskusia 
 
 

Namerané veľkosti schránok lastúrnika V. gibba boli podrobené štatistickým 

analýzam. Najprv sme jednoduchou analýzou súboru spracovali namerané dáta v programe R. 

Okrem štatistického posúdenia meraných rozmerov (Obr. 2) sme rozmery schránok 

analyzovali aj bivariačnými metódami. 
 

 
 
 

Obr. 2. Boxplot - Rozdiely medzi šírkou a dĺžkou lastúr, hodnoty na osi x predstavujú hĺbku vo vrte pre 
Trstín a nadmorskú výšku pre Rohožník. 

 
 
 
Frekvenčná distribúcia potvrdzuje prítomnosť väčších jedincov vo Viedenskej panve a 

poukazuje na rozdielne početnostné aj veľkostné zastúpenie V. gibba na lokalitách. Vzorky z 

Rohožníka vykazujú multimodálnu distribúciu, čo môže byť spôsobené nedostatočným 

počtom meraní schránok alebo prítomnosťou viacerých generácií tohto druhu vo fosílnom 

zázname. 

Bivariálne analýzy ukazujú na rozdielny mechanizmus rastu schránok V.gibba v 

Dunajskej a Viedenskej panve. No pre spresnenie údajov bude potrebné zmeranie väčšieho 

počtu schránok. 

Analýza tafonomického poškodenia na schránkach poukazuje na väčšie poškodenie na 

lokalite Trstín, čo môže súvisieť s vyšším obsahom piesčitých zŕn v sedimente. Ide hlavne 

o výraznejšie mechanické poškodenie povrchu schránok a väčší pomer schránok poškodených 

činnosťou  iných  organizmov.  V  porovnaní  tafonomických  príznakov  medzi  lokalitami 
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Rohožník  a  Trstín  sú  viditeľné  rozdiely  v  zachovaní  ornamentácie  a  miere  bioerózie 
 

na vonkajších i vnútorných častiach schránok. 
 
 
 
Záver 

 
 

Zistili sme signifikantné veľkostné rozdiely medzi schránkami z oboch lokalít. 

Priemerná šírka schránok z lokality Rohožník (Viedenská panva) varíruje medzi 6-10mm 

(priemer 7,11mm). Veľkosť a početnosť lastúrnikov V. gibba poukazuje na mezo – až eu- 

trofické podmienky s režimom náchylným na stratifikáciu vodného stĺpca a vznik 

hypoxických až anoxických eventov vo Viedenskej panve. To koreluje so situáciou v severnej 

časti Jadranského mora [4]. Zdrojom živín mohla byť paleodelta Dunaja ústiaca do 

Viedenskej panvy [5]. 

Šírka schránok V. gibba z lokality Trstín (Dunajská panva) je v rozpätí 3-4mm 

(priemer 3,3mm). Miera tafonomického poškodenia naznačuje nižšiu rýchlosť sedimentácie. 

V tejto oblasti Dunajskej panvy nie je zdokumentovaný vplyv žiadnej delty [6]. Spoločne s 

nižšou početnosťou v rámci spoločenstva to naznačuje prostredie chudobnejšie na živiny. 
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Abstract 

 
Bratislava energy potencial to use heat pumps 
Heat pumps with the help of electricity use a revivable energy source to supply heat for homes or 

industrial buildings and to heat tap water. Heat Pumps is a heating unit that will provide us with heat for our 
home for some 20 to 30 years to come and has a potential to replace traditional heating systems powered by gas, 
oil or coal. At this time, there is no other heating system that supplies clean heat with the help of up to 80 percent 
of the renewable solar energy during all year. The paper points to the technology of heat pumps as a renewable 
energy source, unlike other, neither of alternative ways not to use ecologically and as much energy as the heat 
pump. 

 
Keywords: Heat pumps; Temperature; borehole ; Geographic information systems-GIS 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Odborníci na celom svete sa už dávnejšie zaoberajú myšlienkou alternatívnych riešení 

na racionálnejšiu výrobu tepla. Takýchto riešení je niekoľko a vhodnosť ich využitia závisí na 

tom, v akej geografickej oblasti a klimatickom pásme žijeme. V posledných rokoch sa 

dostávajú do popredia a zdokonaľujú technológie ako sú napríklad slnečné kolektory, 

nízkoteplotné – kondenzačné kotly, drevoplynové pece, krbové výmenníky atd. [1]. Ani jedna 

zo spomenutých technológií nevyužíva tak ekologicky a v takej miere energiu z prírodných 

alternatívnych zdrojov ako práve tepelné čerpadlá. Hlavnú ideu princípu tepelného čerpadla 

formuloval už v roku 1852 Lord Kelvin a to na základe druhej vety termodynamickej, ktorá 

okrem iného zjednodušene vraví to, že teplo sa šíri smerom od miest teplejších k tým 

chladnejším [2] .Tepelná energia prúdi z látky alebo predmetu s vyššou teplotou k látke alebo 

predmetu s nižšou teplotou. V okolitom prostredí (vzduch, voda, zem) sú obrovské prírodné 

zdroje energie na nízkej teplotnej úrovni. Tieto zdroje energie môžu byť využité na 

vykurovanie len vtedy, ak je ich tepelná energia premenená pomocou zariadenia na vyššiu 

teplotnú úroveň. 

Tepelné čerpadlo je také zariadenie, ktoré prevádza nízkopotenciálnu tepelnú energiu 

prírodného prostredia na energeticky vyššiu, prakticky využiteľnú hladinu, preto neprodukuje 

žiadne odpadové splodiny. Je umiestnené v kotolni objektu, jeho rozmery sú zhruba rovnaké 
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aké má väčšia domáca chladnička. Princíp fungovania je založený na skupenských premenách 

chladiva vo vnútornom okruhu tepelného čerpadla [3]. Samotný chod tepelného čerpadla je 

riadený elektronicky na základe teplotných a tlakových snímačov vo vnútornom okruhu 

tepelného čerpadla. Základom tepelného čerpadla je uzatvorený okruh naplnený chladivom. 

Tepelné čerpadlo, respektíve chladiaci okruh má štyri základné časi: kompresor, vstrekovací 

ventil a dva výmenníky tepla nazývané aj výparník a kondenzátor (Obr.1). Tieto komponenty 

sú spojené do uzavretého okruhu. V ňom prúdi médium, takzvané chladivo alebo aj pracovné 

médium. 

Tepelné čerpadlá pracujú výhradne v súvislosti s rozdielmi tepôt, prenos energie je 

tým rýchlejší, čím sú teplotné rozdiely vyššie. Na rozdiel od iných zdrojov energie majú 

tepelné čerpadlá o niečo vyššie zriadovacie náklady, no vyrovnáva sa to však s nižšími 

prevádzkovými nákladmi, na základe toho je tepelné čerpadlo prezentované ako investícia do 

budúcna. 

 
 

Obr. 1. Základný cyklus kompresora tepelného čerpadla – schéma [4] 
 
 

Cieľom príspevku je poukázať na teplotný potenciál podzemnej vody pod mestom 

Bratislava, ktorá pôsobí ako jeden veľký rezervoár tepla pre potencionálne využitie tepelných 

čerpadiel použiteľných pre antropogénnu zástavbu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Základnú databázu tvoria údaje z 20 monitorovaných vrtov z oblasti Bratislavy, ktoré 

sú spriemerované za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 (Tab.1). Stanovením 

teplotného  rozdielu  ΔT  medzi  spriemerovanou  mesačnou  teplotou  vo  vrtoch  stanovíme 
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maximálne teplotné rozdiely medzi otepľovaním a ochladzovaním, takto získané hraničné 

údaje   môžeme   graficky   vyjadriť   v programoch   GIS   (geografické    informačné 

systémy) vytvorením teplotných máp, ktoré nám budú charakterizovať teplotné využitie 

podzemnej vody v danom období. 

Pre spracovanie parametrickej mapy sme využili interpolačnú metódu prirodzeného 

suseda v programoch GIS. Metóda prirodzeného suseda je založená na priradzovaní váh podľa 

veľkosti Thiessenových polygónov pre určený bod, taktiež sa označuje ako Sibsonova 

interpolácia [4]. Výsledný interpolovaný povrch je spojitý a vyhladený bez extrapolovaných 

hodnôt [5]. 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Výsledkom spracovania dostupných údajov je mapa teploty podzemnej vody za 

mesiace apríl a október z toho dôvodu (Obr. 2 a 3), že v práve týchto mesiacoch teplota vo 

vrtoch dosahuje svoju maximálnu a minimálnu hodnotu (Tab.1). 

Mapa teplôt podzemnej vody za mesiac apríl dosiahla minimálnu priemernú hodnotu 

za sledované obdobie rokov 2010 až 2014  11,5 °C. Tento fakt je dôležitý z hľadiska akéhosi 

„oneskorenia“ teplôt  v porovnaní  zo  zimnými  mesiacmi,  kedy minimálne  hodnoty teplôt 

z hľadiska roka dosahuje mesiac január a február. 
 
 

Tab. 1. Priemerné hodnoty za jednotlivé mesiace od 2010 - 2014 – V tabuľke sú uvedené priemerné hodnoty 
v [°C] z monitorovacích vrtoch z oblasti Bratislavy za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 

a priemerná teplota vody Dunaja za jednotlivé mesiace od roku 2010 až po rok 2014 a teplotný rozdiel ΔT v [°C] 
medzi priemernou teplotou za jednotlivé mesiace vo vrtoch a priemernou teplotou vody v Dunaji. 

 
 Priemer 2010-2014 

Obdobie nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sept okt 
T [°C]-HG vrty 13,3 13,0 12,6 12,2 11,7 11,5 11,5 11,7 12,1 12,6 13,1 13,4 

T[°C]-Dunaj 8,5 4,2 4,1 4,4 8,5 12,2 14,2 18 20 17,9 15,8 13,6 
ΔT [°C] 4,8 8,8 8,5 7,8 3,2 -0,7 -2,7 -6,3 -7,9 -5,3 -2,7 -0,2 
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Obr. 2. Mapa teplôt podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v oblasti Bratislavy vzhľadom na teplotu 
Dunaja – Priemerné hodnoty teplôt v jednotlivých vrtoch za mesiac Júl 2010 až 2014 

 
 

Teplotná mapa pre mesiac október je znázornená na obrázku 3. Táto mapa nám 

predstavuje mesiac kedy teploty vo vrtoch dosiahli maximálnu priemernú hodnotu za 

sledované  obdobie  rokov  2010  až  2014  13,4  °C,  kde  môžeme  sledovať  opäť  akési 

„oneskorenie“ od najteplejších letných mesiacoch júl a august. Práve počas tohto obdobia je 

zásobník tepelného čerpadla teplotou najviac „nabitý“ a má potenciál ohrievať domácnosti už 

v začatom vykurovacom období a teda šetriť energiu. Naopak, kým v apríli teploty vo vrtoch 

dosahujú minimálne teploty až v mesiaci apríl má zasobník tepelného čerpadla potenciál 

vykurovať domácnosť počas relatívne najchladnejších mesiacoch ako je január a február, čo 

je ekonmicky veľmi výhodné. 
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Obr. 3. Mapa teplôt podzemnej vody v monitorovacích vrtoch v oblasti Bratislavy – Priemerné hodnoty 
teplôt v jednotlivých vrtoch za mesiac December 2010 až 2014 

 
 

Záver   
Hlavným prínosom tepelných čerpadiel je zníženie ročných prevádzkových nákladov 

 

na vykurovanie a výrobu teplej úžitkovej vody. Vysoké vstupné investičné náklady sa môžu 

zdať nevýhodou, avšak vykurovanie objektov a ohrev teplej úžitkovej vody pomocou 

tepelných čerpadiel je v konečnom dôsledku dlhodobo finančne menej nákladnejšie, navyše 

ovplyvní nielen ekonomiku, ale taktiež z ekologického hľadiska a má pozitívny vplav aj na 

ochranu životného prostredia. 

Rozvoj použitia tepelných čerpadiel v Slovenskej republike v porovnaní s ostatnými 

európskymi štátmi je zatiaľ veľmi malý, čo je zapríčinené nielen malou a často nesprávnou 

informovanosťou potenciálnych uzívateľov o možnostiach tejto technológie výroby tepla, ale 

1321 



hlavne absenciou  významnejších  štátnych,  finančných alebo iných stimulácií pre využitie 

tepelných čerpadiel. 

Na záver môžeme konštatovať, že systém vykurovania rodinných domov, bytov, 

prípadne iných objektov pomocou tepelných čerpadiel má dobré vyhliadky na realizáciu do 

budúcnosti. 

Príspevok  popisuje   teplotný   rozdiel   medzi   dvoma   mesiacmi   (apríl/október) 

a poukazuje na možnosť využitia tepelného zdroja najmä v oblasti centra Bratislavy. Tento 

teplotný rozdiel medzi „nabitým“ (október) a „vybitým“ (júl) zásobníkom vplyvom tepôt 

počas roka predstavuje pomerne veľký potenciál práve pre tepelné čerpadla, ktoré by mohli 

túto teplotu využívať počas relatívne celého zimného obdobia na vykurovanie a šetriť tak 

nielen životné prostredie (zníženie výroby energie fosílnymi palivami), ale hlavne šetriť 

finančné prostriedky na výrobu energie. 
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Abstract 

 
Stability Assessment of landslide in Šenkvice 
In 1982, 9 194 slope deformations were registered in Slovak Republic covering the area of 1500 km² out 

of total area which is 49 035 km² , which is 3% of total area .In Slovakia it was registered 21 990 slope 
deformations in 2006 in an area of 2,575.9 km², which represents 5.25% of the total area. After heavy rainfall in 
the spring of 2010 there were registered 577 new or reactivated slope failures. One of these localities is also a 
landslide in Šenkvice located in the relatively stable area where landslides are still rare. The aim of this paper 
was stability analysis in the program GEO 5. 

 
 
Keywords: landslide; Šenkvice; stability analysis; monitoring; GEO 5 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Jeden z najvýznamnejších  prejavov  exogénnych  geodynamických  procesov  nielen 

u nás, ale aj v celej strednej Európe predstavujú svahové deformácie. Popri zemetraseniach, 

vulkanických erupciách a povodniach patria k najobávanejším geodynamickým javom, ktoré 

nepriaznivo ovplyvňujú inžinierskogeologické pomery krajiny a významne ovplyvňujú 

možnosti jej racionálneho využívania, mnohokrát priamo ohrozujú životné prostredie človeka, 

jeho majetok, a v extrémnych prípadoch i život. Vzhľadom na hornatý reliéf našej krajiny a jej 

geologickú stavbu je nestabilita aktuálnym problémom. Po negatívnych skúsenostiach so 

svahovými pohybmi (práve po extrémnych zrážkach v roku 2010) si štátne orgány i široká 

verejnosť uvedomili, že i v prostredí Západných Karpát môže dôjsť ku gravitačným pohybom 

s ničivými dôsledkami. Spôsobujú ich hlavne klimatické podmienky, ale i zásahy človeka do 

horninového prostredia. Stabilizácia vzniknutých zosuvov, ako aj odstránenie ich následkov je 

technicky i ekonomicky náročnejšie, než ich prevencia, ktorá vychádza z poznania aktuálneho 

stabilitného stavu svahov a zo znalosti príčin jeho zmien. 

V rámci Slovenskej republiky o rozlohe 49 035 km2 bolo v roku 1982 podľa Nemčoka 
 

[1] evidovaných 9194 svahových porúch, ktoré zaberali plochu 1500 km2 , čo prestavovalo 
3% celkového územia SR. V roku 2006 bolo evidovaných 21 190 svahových porúch s 

rozlohou 2575,9 km2, čo predstavovalo už 5,25% celkového územia SR [2]. V súvislosti so 
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vznikom nových zosuvov v roku 2010 došlo počas roku 2011 k výrazným zmenám v 

porovnaní s prvotným súborom 30 lokalít vybraných Ministerstvom životného prostredia 

(monitorovaných v roku 2010). Do subsystému 01 Zosuvy a iné svahové deformácie bolo 

zaradených 17 nových zosuvných lokalít, pri výbere lokalít sa uplatňovalo predovšetkým 

kritérium významnosti zo spoločenského hľadiska. Jednou s prioritných lokalít nachádzajúcou 

a v tomto zozname je aj havarijný zosuv v Šenkviciach (Obr.1), ktorý bezprostredne ohrozuje 

dva rodinné domy [3]. V tejto práci sme chceli poukázať na vzrastajúcu početnosť svahových 

deformácií, a teda aktuálnosť riešenia tejto problematiky. Cieľom bolo zhodnotiť 

inžinierskogeologické pomery zosúvneho územia v Šenkviciach a súčasne vykonať stabilitné 

výpočty zosuvného svahu v prostredí programu GEO 5 [5]. 
 
Materiál a metódy 

 

Priamo na zosuvnom území v Šenkiciach, podľa archívu ŠGÚDŠ nebol v minulosti 

vykonávaný žiaden inžinierskogeologický prieskum, z ktorého by sme mohli priamo čerpať 

výsledky. Po aktivizácií zosuvu v novembri roku 2010 bol na lokalite realizovaný orientačný 

inžinierskogoelogický prieskum firmou INGEO – ighp s.r.o, z ktorého vyplynul návrh sanačných 

opatrení a z ktorého výsledkov boli prevzaté geotechnické charakteristiky zemín, zo spätných 

výpočtových analýz boli získané šmykové parametre a inžinierskogeologický rez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Situačná mapa územia Šenkvíc (spracované podľa Základnej mapy SR 1: 10 000) 
 
 
Stabilita svahu predstavuje schopnosť prirodzeného alebo umelého svahu (zárezu, násypu, 

hrádze a pod.) trvale sa udržať v určitom sklone. Stupeň stability svahu teda predstavuje 

číselné vyjadrenie pomeru pasívnych síl, ktoré pôsobia proti porušeniu svahu, k aktívnym 
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šmykovým silám, ktoré majú tendenciu posunúť horniny tvoriace svah. Označujeme ho 

symbolom FS a vyjadruje a vzťahom [4] : 

 

FS=                                                                                              
[I.] 

 

 
kde: ∑ P – súčet pasívnych síl pôsobiacich vo svahu 

 

∑ A– súčet aktívnych síl pôsobiacich vo svahu 
 

Pri trvalých stavbách sa vyžaduje stupeň stability svahu ≥ 1,5; pri dočasných stavbách 
 

≥ 1,3;  pri seizmickom namáhaní 1,0 – 1,1 [4]. 
 

Zo získaných dát boli vypracované tri stabilitné výpočty v programe GEO 5 – Stabilita 

svahu [5]. Vo výpočtoch bol stupeň stability zisťovaný metódami podľa Sarmu, Spencera, 

Janbu a Morgenstern  –  Price.  Namodelovali  sme  tri  scenáre  hladiny  podzemnej  vody a 

v ďalšej časti sme v v prostredí GEO 5 modelovalil situáciu pred samotným zosuvom, po 

zosunutí svahu a zo sanačnými opratreniami ktoré boli na lokallite vykonané t.j. oporný múr 

s mikropilótami. 

 
Výsledky a diskusia 

 

Stabilitné výpočty boli riešené pre tri úrovne hladiny podzemnej vody vo svahu pred 

zosunutím - hladina podzemnej vody počítaná na úrovni zistenej počas prieskumu (vo vrchnej 

časti deformácie na úrovni 8,0 m p.t.); extrémna hladina podzemnej vody - saturovaný svah; 

bez hladiny podzemnej vody - suchý svah. V stabilitných výpočtoch boli použité nasledujúce 

parametre šmykovej pevnosti a objemovej tiaže: 

F5 MI: ϕef = 21,0°; cef = 16,0 kPa;  γ = 18,3 kN/m3
 

 

S5 SC: ϕef = 26,0°; cef = 4,0 kPa; γ = 18,5 kN/m3 F4 

SC: ϕef = 23,0°; cef = 18,0 kPa;  γ = 20,9 kN/m3 F8 

CH: ϕrez = 14,0°; crez = 0 kPa;  γ = 20,0 kN/m3
 

 
 

Na Obr. 2 sme namodelovali tri scenáre hladiny podzemnej vody v prostredí GEO 5 [5] na 

svahu pred zosunutím a) hladina podzemnej vody je počítaná na úrovni zistenej počas 

prieskumu. V realizovaných vertikálnych vrtoch bola hladina podzemnej vody narazená vo 

vrchnej časti svahu v hĺbke 8 metrov pod povrchom, v spodnej časti svahu 4 metre pod 

povrchom b) extrémna hladina podzemnej vody c) bez hladiny podzemnej vody, kde môžeme 

vidieť, že bez zadania úrovne hladiny podzemnej vody, kde je výsledná stability svahu ešte 

v troch prípadoch vyhovujúca, po zadaní úrovne hladiny podzemnej vody už stabilita svahu je 
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nevyhovujúca. 

 

 
 

Obr. 2 Posúdenie stability svahu a) svah s hladinou podzemnej vody na úrovni zistenej počas prieskumu b) 
s extrémnou hladinou podzemnej vody c) bez hladiny podzemnej vody 

 
 

Vo všetkých troch výpočtoch predstavoval stupeň stability menej ako 1,5 (čo by 

znamenalo stabilný svah, nakoľko je nad svahom budovaný rodinný dom, t.j. trvalá stavba), 

dokonca pri zadaní extrémnej hladiny podzemnej vody nam hodnota stupňa stablility klesla až 

pod hodnotu 1,0 t.j. vysokú mieru nestability. 

V ďalšej časti (Tab.1) sme v prostredí GEO 5 namodelovali situáciu pred samotným 

zosunutím svahu, po zosune a na svahu so sanačnými opatreniami t.j. oporným múrom s 

mikropilótami, ktoré opäť poukazujú na fakt, že svah bez zadania úrovne podzemnej vody sa 

javí ako relatívne stabilný, po zadaní hladiny podzemnej vody už vykazuje známky 

nestability. 
 

Tab.1 Hodnoty stupňa bezpečnosti a vstupné parametre použité v stabilitných výpočtoch 
 
 

 

 
Profil 

 
γ 

[kN/m3 ] 

 
Šmykové 
parametre 

Stupeň stability FS 
F1 HPV 
aktuálna 

F2 HPV 
extrémna 

F3 suchý svah 

pôvodný svah 20 ϕef 14, cef 0 1,18 0,95 1,22 

svah po zosunutí 20 ϕef 16, cef 0 1,39 1,11 1,55 

svah po sanačných opatreniach 20 ϕef 16, cef 0 1,39 1,11 1,55 

 
 

Svahová deformácia v čase jej aktivizácie je charakterizovaná hodnotou stupňa 

stability F = 0,95 (plne saturovaný svah). Zo zistených hodnôt z tabuľky je zrejmé, že 

podstatný vplyv na vznik zosuvu v Šenkviciach mala podzemná voda a jej vztlakové účinky. 

Pri modelovaní bez vplyvu vody (suchý svah), svah nevykazuje známky aktivity, z toho jasne 

vyplýva, spojitosť extrémnych zrážok v roku 2010 a aktivizáciou predmetného zosuvu.
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Záver  
 
Extrémne zrážky v máji roku 2010, kedy došlo k aktivizácii predmetného zosuvu boli 

 

podľa nášho názoru hlavným spúšťačom havarijneho zosuvu v Šenkviciach. Z hľadiska 

atmosférickych zrážok bol rok 2010 mimoriadne vlhkým rokom. Zosuvný svah sme 

posudzovali na základe parametrov z inžinierskogeologického prieskumu z novembra roku 

2010. Údaje o hladinách podzemnej vody boli poskytnuté pracovníkmi ŠGUDŠ, stupeň 

stability sme počítali pri modelovaní rôznych scenároch hladiny podzemnej vody, hodnotenie 

bolo zamerané pre posúdenie stupňa stability svahu pre stav: s predpokladanou HPV 

(prirodzene vlhký svah, s extrémnou HPV (plne saturovaný svah) a bez vztlakových účinkov 

podzemnej vody (suchý svah). Posúdenie stability svahu vo všetkých prípadoch (až na 

modelovanie svahu bez zadania vplyvu podzemej vody) vykazovalo značné hodnoty 

nestability. Pri zadaní svahu s extrémnou hladinou podzemnej vody, svah vykazoval hodnoty 

dokonca pod hodnotou 1,0. Z uvedeného jasne vyplýva, že na stabilitu svahu ako aj jeho 

zosunutie z roku 2010 mali vplyv hlavne zrážky, ktoré v danom roku boli mimoriadne 

výdatné. 
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Abstract 

 
Paleostress analysis of quarry Petrklín (Malé Karpaty Mts.) 
The main goal of the research is the recontruction of the paleostress fields in SW part of the Malé 

Karpaty Mts. Deformation structures were measured in the quarry Petrklín, which is formed by the Permian 
volcanosedimentary sequence of the Malužiná Formation in Hronic Unit and by eluvial-deluvial sediments. The 
basis of analysis was focused on slickensides and tension joints with fissure veins. Deformation phases are 
divided into the three tectonic events. The oldest tectonic event D1 is represented W – E compression. The 
second event was generated in terms of dextral strike-slip tectonic regime with NW – SE direction and the latest 
event is characterized by the normal faults in direction NNW – SSE with NW – SE oriented tension. Tension 
joints with fissure veins were especially oriented to SSW. The vein mineralization has hydrothermal origin. The 
fissure fill was primary formed by calcite, baryte, epidote and albite. 

 
Keywords: paleostress reconstruction; faults; slickensides; Malužiná Formation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Ťažobný priestor Petrklín sa nachádza v JZ časti Malých Karpát v oblasti hlavného 

hrebeňa kóty Veľký Petrklín "Obr. 1.". Petrklín predstavuje aktívny kameňolom patriaci firme 

Alas Slovakia, s.r.o. nachádzajúci sa v katastri obce Sološnica. Prevažujúcou činnosťou je 

ťažba a spracovanie kameniva a produkcia transportbetónu. 

 
 

Obr. 1. Poloha skúmanej lokality Petrklín v rámci územia Slovenska a Malých Karpát 
 
 

Kameňolom je tvorený tholeiitickými bazaltami, bazaltickými andezitmi až 

trachyandezitmi malužinského súvrstvia ipoltickej skupiny permského veku. Prvé podrobné 

geologické štúdie lokality siahajú do roku 1959, kedy bol kameňolom založený. Dovtedy 

prebiehal čiste vedecký výskum regionálneho charakteru zaoberajúci sa celým mezozoikom 
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Malých Karpát. Detailné rozčlenenie paleobazaltov z oblasti podáva Vozár [1], ktorého 

výsledky boli syntetizované v základnej geologickej mape Malých Karpát 1 : 50 000 z roku 

1972 [2] a 2011 [3]. 

Cieľom  tejto  práce  je  určenie  smeru  a  kinematického  charakteru  strižných  zón, 
 

vyjadrenie orientácie napätia a aktivity pozorovaných zlomov v kameňolome Petrklín. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Výskum bol zameraný na výskyt krehkých a krehko-duktílnych štruktúrnych prvkov s 

určením zmyslu pohybu na zlomoch podľa kinematických indikátorov. Kinematický charakter 

porúch bol definovaný na základe smeru a zmyslu pohybu blokov oddelených zlomom. Smer 

pohybu bol identifikovaný podľa asymetrických štruktúr vyvinutých na povrchu tektonického 

zrkadla − výrazných rýh a žliabkov, ktoré možno považovať za spoľahlivé indikátory. Zmysel 

pohybu bol v prevažnej miere určený pomocou akrečných minerálnych stupňov, Riedelových 

strihov a tenzných trhlín. Priestorové rozlíšenie tektonických zrkadiel bolo rovnomerne 

distribuované s výnimkou extenzných žíl s minerálnou výplňou nachádzajúcou sa v centrálnej 

časti 2. a 3. etáže a na pravej strane kameňolomu a zlomov bez určenia zmyslu pohybu 

prechádzajúcich všetkými etážami kameňolomu. Najväčšie tektonické zrkadlo sa nachádza v 

ľavej časti 3. etáže a dosahuje 8 m výšku s výrazným ryhovaním, žliabkami a minerálnymi 

akrečnými stupňami, nezameniteľne deklarujúcimi pravostranný posun. Na niektorých 

tektonických zrkadlách bol pohyb blokov uskutočnený dvomi smermi, kedy mladšie 

ryhovania presekávali staršie, čo jasne deklaruje dve tektonické udalosti. 

Paleonapäťová analýza bola interpretovaná zo 112 tektonických zrkadiel a 22 puklín 

so žilnou výplňou. Na analýzu a vizualizáciu nameraných hodnôt orientovaných planárnych a 

lineárnych štruktúrnych prvkov bol použitý softvér WinTensor [4]. Vstupné hodnoty 

predstavovali heterogénnu populáciu zlomov. Tie boli následne rozdelené na jednotlivé 

monofázové populácie, pri ktorých bol predpoklad vzniku alebo reaktivizácie počas rovnakej 

tektonickej udalosti. Na výpočet hlavných osí paleonapätia sme použili metódu Right 

Dihedron, pomocou ktorej sme vymedzili najspoľahlivejšie sektory kompresie a extenzie na 

strižných poruchách a Rotačno-optimalizačnej metódy, pomocou ktorej sme hľadali takú 

orientáciu a tvar napäťového elipsoidu, ktorá by najlepšie zodpovedala strižným pohybom na 

tektonických zrkadlách. Následne boli výsledné orientácie paleonapätí korelované s 

regionálnymi napäťovými poliami nameranými v malužinskom súvrství v oblasti Kozích 

vrchov a západnej časti Hornádskej kotliny [6]. 
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Výsledky a diskusia 
 

Paleobazaltové telesá v ťažobnom priestore Petrklín predstavujú efuzívne formy 

tvorené tholeiitickými bazaltami, bazaltickými andezitmi až trachyandezitmi "Obr. 3.". 

Generálne úložné pomery sú v smere SV − JZ so sklonom 30 - 50° k SZ. Štruktúra 

paleobazaltu je jemnozrnná, porfýrická až mandľovcová. Mandľovcové dutiny sú premenlivej 

veľkosti a často sú vypĺňané chalcedónom. Jemnozrnný celistvý typ sa nachádza hlavne v 

centrálnej časti ložiska. Paleobazalty sú sivej, sivoružovej, sivočervenej a sivozelenej farby, 

masívne až lavicovité, rozpukané a zvetrané. Farebná varieta je spôsobená sekundárnou 

premenou horninotvorných minerálov. Podložie paleobazaltov je budované sivými až 

hnedočervenými piesčitými zlepencami, známymi ako Petrklínske vrstvy. Kvartérny pokryv je 

tvorený deluviálnymi a eluviálnymi sedimentami zloženými z úlomkov paleobazaltov. 

Pomocou štruktúrnej a orientačnej analýzy boli identifikované tri deformačné etapy 

zlomov reprezentované tektonickými zrkadlami s určeným zmyslom pohybu "Obr. 2.". 

Relatívne najstaršia etapa je D1, pri ktorej hlavná os napätia σ1 pôsobí zo Z smeru "Tab. 1.". 

Po spätnej rotácii vrstvového sledu do normálnej pozície je paleonapäťové pole 

reprezentované Z – V kompresiou. Najpočetnejšiu skupinu tvorí skupina zlomov Z – V smeru 

s pravostrannými posunmi predstavujúcimi deformačnú etapu D2. Ku kompresii dochádzalo v 

smere SZ – JV a k extenzii v JZ – SV smere rovnako ako pri pravostranných smerných 

posunoch ZSZ – VJV smeru. Hlavná os napätia σ1 pôsobí zo SZ. Sklon zlomových plôch 

dosahuje hodnoty od 47 po 88°. Sklon striácií dosahuje dve lokálne maximá, t. j. 20 až 24° a 

30 až 36°. Minoritnou deformačnou etapou D3 je extenzia SZ − JV smeru sprevádzaná 

poklesovými zlomami v smere SSZ – JJV a so sklonom ZJZ. 

V ťažobnom priestore Petrklín bolo dokumentované početné množstvo žíl s 

premenlivou hrúbkou. Žilná mineralizácia v paleobazaltoch je hydrotermálneho pôvodu a je 

viazaná na intenzívne kataklazované zóny, čo priamo súvisí s pozorovanými tektonickými 

zrkadlami [5]. Minerálna výplň bola tvorená kalcitom, albitom, barytom a epidotom. Systémy 

žíl sú pravidelné a systematicky usmernené. Dosahujú dominantný smer SZ – JV a vznikli 

kompresiou SSZ – JJV smeru, ktorá následne podmienila otváranie priestoru v ZJZ – VSV 

smere. Sklon žíl sa pohybuje v intervale od 22 do 40°. Priemerná hrúbka výplní je od 0,4 – 3,5 

cm pri kalcitovej a barytovej výplni, do 10 cm pri epidotovej a chloritovej výplni. Neporušený 

žilný charakter mineralizácie a väzba žíl v bazaltoch na pukliny poukazujú na mladšiu 

deformačnú etapu. 

Otázkou  však  zostáva  spoľahlivé  chronologické  zoradenie  výsledných  orientácií 
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paleonapätí do paleonapäťových udalostí. Orientácia paleonapätí v malužinskom súvrství bola 

korelovaná s prácou Sůkalová et al. [6]. Domnievame sa, že najstarším deformačným štádiom 

D1 je Z − V kompresia v paleocéne až oligocéne. Deformačné štádium D2 je reprezentované 

pravostranným smerne posuvným tektonickým režimom v spodnom miocéne. SSZ − JJV smer 

poklesových zlomov predstavuje pravdepodobne vek vrchný miocén až pliocén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Tektonogramy orientácie paleonapätí 
 
 

Tab. 1. Vypočítané parametre redukovaného napäťového tenzora pre lokalitu Petrklín 
σ1 , σ2 , σ3 , - hlavné osi napätia, R' - numerické vyjadrenie tektonického režimu (0 - 1 = extenzný režim, 1 - 2 = 
smerne posuvný režim, 2 - 3 kompresný režim), α - uhol medzi pozorovaným smerom ryhovania a teoretickým 

strihom, F5 - minimalizácia odchýlky medzi pozorovaným a teoretickým smerom ryhovania a minimálnym 
normálovým a maximálnym strižným napätím 

 
 D1 D2a D2b D2c D3 

σ1 261/16° 126/34° 143/17° 236/30° 341/52° 
σ2 125/69° 318/56° 261/57° 327/3° 84/10° 
σ3 355/14° 220/6° 44/27° 61/60° 181/36° 
R' 1,51 1,14 1,6 3 0,26 

α (v °) 11,7 9,2 9,9 5 2,8 
F5 5,6 5,2 4,2 7,9 1,5 
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Obr. 3. Štruktúrna schéma ťažobného priestoru Petrklín 
Geologický podklad upravený podľa [3]. 

 
 

Záver   
Štruktúrne merania prebiehali v kameňolome Petrklín, ktorý je tvorený paleobazaltami 

 

malužinského  súvrstvia  tektonickej  jednotky  hronikum  a  kvartérnymi  deluviálnymi  a 

eluviálno-deluviálnymi sedimentami tvorenými úlomkami paleobazaltov. 

Heterogénne zlomové populácie boli rozdelené do 3 deformačných etáp. Najstaršia 

etapa D1 je charakterizovaná smerne posuvným tektonickým režimom s kompresiou Z – V 
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smeru v paleocéne až oligocéne. Druhá etapa D2 je reprezentovaná pravostrannými smerne 

posuvnými zlomami Z – V smeru a kompresiou SZ – JV v spodnom miocéne. Do tejto etapy 

boli začlenené aj žily s kalcitovou, barytovou, epidotovou a chloritovou výplňou dosahujúce 

generálny smer SZ – JV. Vznikli kompresiou SSZ – JJV smeru, ktorá podmienila otváranie 

priestoru v ZJZ – VSV smere. Poslednou vyčlenenou etapou D3 sú poklesové zlomy SSZ – 

JJV smeru, s extenziou v SZ – JV smere, pravdepodobne veku vrchný miocén až pliocén. 

Výsledné orientácie paleonapätí dosahovali zhodný smer s regionálnymi napäťovými poliami 

nameranými v malužinskom súvrství v oblasti Kozích vrchov a západnej časti Hornádskej 

kotliny. 

Na záver môžeme predpokladať, že skúmaná oblasť bola dlhodobo ovplyvňovaná 

pravostrannými smerne posuvnými zlomami kopírujúcimi priebeh prešmykových línií 

nachádzajúcich sa v blízkom predpolí fatrickej tektonickej jednotky. 
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Abstract 

 
Chemical composition of mine and surface water in Rosice-Oslavany coal basin 
A study is focused on the composition of mine and surface water in Rosicko-Oslavany coal basin. 

Mining of coal, which took place from 1760 to 1992, had a significant impact on the environment. Contaminated 
mine and surface water are the main and long-term problems which appear after the end of mining and flooding 
the pits. The end of mining is associated with the change of water chemistry and composition. Concentrations of 
certain substances, particularly of iron and manganese, are increasing. The aim of the study was evaluate the 
water using Geochemist´s Workbench and to compare different types of water. 

 
Keywords: Mine waters; Surface water; The Rosice-Oslavany coal basin 

 
 
 
Úvod a formulace cíle 

 

Práce byla zaměřena na povrchové a důlní vody v oblasti rosicko-oslavanské uhelné 

pánve, ve které se v minulosti těžilo černé uhlí. 

Rosicko-oslavanská uhelná pánev patří mezi nejstarší a nejmenší černouhelné pánve 

na území České republiky a rozprostírá se v oblasti jižní části Boskovické brázdy. Pánev se 

nachází přibližně dvacet kilometrů západně od Brna. Její rozloha zasahuje ze severu k jihu 

obce Zastávka, Babice, Zbýšov, Padochov a Oslavany. Začátek těžby uhlí je datován již od 

roku 1760 [1]. 

Po ukončení těžby černého uhlí se výrazně mění chemismus a také složení důlních 

vod. Narůstají koncentrace železa a manganu, jejichž hodnoty byly během těžby zanedbatelné. 

A právě vysoké koncentrace železa a manganu jsou hlavním a dlouhodobým problémem, 

stejně jako vysoké koncentrace rozpuštěných látek (chloridy, sírany, uhličitanové ionty). 

Cílem této práce bylo vyhodnocení naměřených dat od společnosti DIAMO, s.p. a o.z. 

GEAM pomocí geochemického modelování. 
 
 
Materiál a metody 

 

Geochemické vzorkování, jehož cílem bylo zjistit chemické a izotopické složení 

povrchových vod  v oblasti  rosicko-oslavanské  uhelné  pánve  a  srovnat  jej  s chemickým 

a izotopickým složením důlní vody vytékající z dědičné štoly, probíhalo v letech 2004-2011. 
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Hodnoty jednotlivých fyzikálně-chemických parametrů a koncentrace přítomných látek 

naměřila společnost DIAMO, s.p. a o.z. GEAM. Pro určení povrchových vod proběhlo 

vzorkování na 14 místech ve čtyřech tocích (Balínka, Habřina, Bílá voda, Bobrava). 

Vzorkování důlní vody bylo provedeno na 1 místě, které je situované na výstupu důlní vody 

při ústí dědičné štoly. Vzorky byly odebírány jak na začátku toku, tak ve střední části toku 

a také v místech, u kterých byla z dřívějších dob zaznamenána infiltrace povrchové vody 

z toků do důlního díla. U toků Bobrava a Bílá voda bylo potřeba odebrat vzorky i z míst, kde 

dochází k jejich soutoku. Dva vzorky z horní části toku byly odebrány u Habřiny, jsou tedy 

označeny jako Habřina I a Habřina II. 

 
 

Obr. 1. Lokalizace odběrných míst [2] 
 

Hodnoty naměřené společností DIAMO byly dále zpracovány v programu The 

Geochemist´s Workbench ® Release 8.0.12. Pro vytvoření jednotlivých diagramů byly 

použity moduly Act2 a GSS, které jsou součástí programu. Modul Act2 slouží k vytvoření 

stabilitních Eh-pH diagramů. Tyto diagramy znázorňují formu výskytu jednotlivých složek za 

daných Eh-pH podmínek. Pomocí modulu GSS byly vytvořeny Pipperovy diagramy, které 

slouží k určení chemismu vod. 
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Výsledky a diskuze 
 

V diagramu (obr. 2) jsou znázorněné koncentrace látek povrchových vod z toku řek 

Bobrava, Bílá voda,  Balínka,  Habřina  a  koncentrace  látek  důlní  vody  z dědičné  štoly. 

Z naměřených hodnot  lze  určit,  že  dědičná  štola  vykazuje  odlišné  hodnoty  v porovnání 

s povrchovými vodami. Z diagramu je patrné, že větší zastoupení síranů (SO4) je v důlní 

vodě, kde se jejich koncentrace pohybuje okolo 65 %. Naopak pro povrchové vody se sírany 

pohybují v rozmezí 18 – 45 %. Od ostatních povrchových vod se odlišují toky označené jako 

Bobrava v místě infiltrace, Bílá voda před soutokem a Bílá voda střední tok, které obsahují 

vyšší koncentrace chloridů (Cl), ale naopak nižší koncentrace vápníku (Ca) než zbytek 

povrchových vod. Vysoký nárůst hořčíku (Mg) je zaznamenán v toku Bobrava horní tok, kde 

dosahuje až 75 %. Na základě vyhodnocení dat pomocí diagramu můžeme povrchové vody 

zařadit na pomezí mělkých podzemních vod a důlních vod [3, 4]. 

 
 

Obr. 2. Piperův diagram pro složení povrchových vod 
 
 

V diagramu (obr. 3) jsou vyneseny koncentrace látek důlních vod z dědičné štoly. 

Zastoupení síranů v pravém trojúhelníku se pohybuje v rozmezí 65 – 80 %, což je v porovnání 

s povrchovými vodami až dvojnásobně vyšší koncentrace. Naopak v levém trojúhelníku je 

menší zastoupení vápníku (Ca) než v povrchových vodách, jehož obsah vykazuje 20 – 50 %. 

Složení vody v tomto případě odpovídá typu Ca-SO4 (vody sádrovcové a kyselé důlní vody). 

Složení důlních vod je mezi typickými důlními vodami a pohřbenými vodami. 
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Obr. 3. Piperův diagram pro složení důlních vod 
 

 

V povrchových vodách ze čtyř toků a důlní vodě z dědičné štoly byly zájmovými 

prvky železo (Fe) a mangan (Mn). Na základě analýzy, která byla provedena Zdravotním 

ústavem v Brně, je v toku koncentrace železa 0,7 mg/l. Stabilitní diagram (obr. 4) znázorňuje 

chování železa v povrchových vodách a v důlní vodě při teplotě 25 °C. Naměřená data jsou 

vyznačena barevnými body v diagramech. Modrá barva znázorňuje měření v oblasti řeky 

Bobrava, světle zelená měření v řece Bílá voda, hnědá barva znázorňuje Balínku, tmavě 

zelená naopak Habřinu a červený čtvereček ukazuje chování důlních vod v dědičné štole. 

Vodné specie se nacházejí v modré části diagramu, minerály ve žluté ploše. Ve vzorkách 

povrchových vod se železo sráží ve formě Fe (OH)3. Naopak ve vzorku z důlních vod se 

železo sráží v podobě dvojmocného železa Fe++ (redukční podmínky). V diagramu (obr. 5) je 

znázorněné chování manganu v povrchových vodách a v důlní vodě. Mangan se zde sráží 

v podobě dvojmocného manganu Mn++ (redukční podmínky). 
 

 
Obr. 4. Stabilitní diagram pro Fe, Fe = 0,7 mg/l Obr. 5. Stabilitní diagram pro Mn, Mn = 0,04 
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V toku důlních vod byly zájmovými prvky železo (Fe) a mangan (Mn). Na základě 

analýzy je v toku koncentrace železa 48,4 mg/l. Stabilitní diagram (obr. 6) popisuje chování 

železa v důlních vodách. V naměřených vzorcích se železo sráží v podobě Fe (OH)3. Výjimku 

tvoří vzorky z července 2005, května 2007 a června 2011, kde se železo sráží ve formě 

FeSO4. Bohužel se nedokázalo přijít na příčinu výjimky, kdy se ve třech měřeních železo 

sráželo jinak. Buď se jednalo o špatně odebrané vzorky nebo chybu v měření. Diagram (obr. 

7) znázorňuje chování manganu v důlních vodách. Všechny naměřené vzorky znázorňují, že 
 

se mangan sráží v podobě hydrogenfosforečnanu, přesněji MnHPO4. 
 

 
Obr. 6. Stabilitní diagram pro Fe, Fe = 48,4 mg/l Obr. 7. Stabilitní diagram pro Mn, Mn = 3,8 

mg/l 
 
 
 

Závěr   
Na základě naměřených dat z povrchových a důlních vod z let 2004-2011 bylo možné 

 

graficky znázornit složení jednotlivých vod. Pomocí Piperova diagramu se zjistilo, že 

složením jsou povrchové vody na pomezí mělkých podzemních vod a důlních vod. Naopak 

u důlních vod  bylo  zaznamenáno,  že  jejich  složení  je  mezi  typickými  důlními  vodami 

a pohřbenými vodami. 

Pomocí stabilitních diagramu byla zjištěna podoba výskytu jednotlivých složek za 

daných Eh-pH podmínek. V povrchových vodách se železo vyskytuje ve formě Fe(OH)3, 

mangan se sráží v podobě dvojmocného manganu Mn++. U důlních vod se železo vyskytuje 

také ve formě Fe(OH)3 s výjimkou třech měření, u kterých byl zaznamenán výskyt železa 

v podobě FeSO4. Naopak mangan se v důlních vodách sráží ve formě hydrogenfosforečnanu, 

tedy MnHPO4. Hlavními procesy, které ovlivňují složení vod, jsou oxidační a redukční 

procesy. 
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Abstract 

 
Modal composition of boreholes near Jarabina (Pieniny Klippen Belt) as an indicator of the source area 

(preliminary results) 
In this paper we present first results of the petrofacial analysis of thin-section materials of boreholes near 

Jarabina (Pieniny klippen belt). The aim of this article is presented the modal composition of sandstones from 
JAR-1 borehole and JAR-2 borehole as an indicator of the source area. The results are presented in QmFLt and 
QFR diagrams. On the basis diagrams we identified tectonic provenance of this sandstones as recycled orogen 
(quartztolitic petrofacies). 

 
 
Keywords: Jarabina; Pieniny Klippen Belt; sandstones; modal composition; provenance 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Geologická stavba bradlového pásma je veľmi komplikovaná a dodnes nie je 

uspokojivo vyriešená. K vyjasneniu niektorých problémov mali prispieť aj prieskumné vrty 

(označenie JAR-1 a JAR-2) realizované v roku 2009 neďaleko obce Jarabina. 

Pieninské bradlové pásmo je výnimočná tektonická štruktúra dlhá vyše 600 km. 

Napriek mnohým spoločným znakom, ako je všeobecná prítomnosť oravických jednotiek a 

„bradlový“ typ stavby, sa jednotlivé úseky bradlového pásma značne líšia čo do zastúpenia a 

stratigrafického rozsahu  jednotlivých  jednotiek.  Stavbou  a genézou  bradlového  pásma 

v predmetnej oblasti sa zaoberalo mnoho autorov, v poslednom období sú to napr. práce [1, 

2]. Týmto príspevkom nadväzujeme na našu predchádzajúcu prácu zameranú na klasifikáciu 

pieskovcov [3]. 

Cieľom nášho  príspevku  je  prezentovať  výsledky modálneho  zloženia  pieskovcov 

z týchto vrtov určeného na základe petrofaciálnej analýzy vo vzťahu k zdrojovým oblastiam 

podľa Dickinsona [4]. Na základe petrofaciánej analýzy Dickinson rozlíšil päť typov 

zdrojových oblastí, a to stabilný kratón, tektonický rejuvenizovaný a vyzdvihnutý fundament, 

magmatický oblúk a recyklovaný orogén. Tieto tektonické proveniencie sú vyčlenené na 

základe modálneho zastúpenia rôznych typov detritických zŕn [5]. 
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Materiál a metódy 
 

Vrt JAR-1 je prieskumný geologický vrt dĺžky 200 m a s priemerom 4 cm, 

vŕtaný v priestore pieninskej časti bradlového pásma, v katastri obce Jarabina (okres Stará 

Ľubovňa). GPS súradnice vrtu sú N 49° 20.882´, E 20° 38.646´ a jeho nadmorská výška je 

703 m n. m. Vrtné práce prebehli v mesiacoch január a február roku 2009 [6]. Vrt JAR-2 je 

druhý z prieskumných geologických vrtov z bradlového pásma na východnom Slovensku. Má 

dĺžku 140 m a priemer 4 cm. GPS súradnice sú N 49° 21.395’, E 20° 38.302’ a nadmorská 

výška je 744 m n. m. Vrtné práce prebehli v mesiacoch marec a apríl roku 2009 [7]. Poloha 

vrtov je znázornená na obr. 1. Z vrtu JAR-1 bolo odobratých 14 vzoriek, z ktorých boli 

urobené výbrusy. Z vrtu JAR-2 obdobne 16 vzoriek. Petrofaciálnou analýzou sa určilo ich 

modálne zloženie, ktoré sa použilo na charakterizovanie tektonických proveniencií v zmysle 

Dickinsona [4], pričom sa počítalo 250 zŕn. 
 
 

 
 

Obr. 1. Poloha vrtov JAR-1 a JAR-2 na ortofotosnímke 
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Výsledky a diskusia 
 

Výsledky petrofaciálnej analýzy sú prezentované vo forme tabuliek (tab. 1 a tab. 2) 

a trojuholníkových diagramov (obr. 1 a obr. 2) podľa Dickinsona [4]. Modálne zloženie 

hornín z vrtu JAR-1 je uvedené v tabuľke 1. Z nej vyplýva, že v prevažnej väčšine výbrusov 

prevláda kremeň. Vyskytujú sa tiež živce, karbonáty, zo sľúd prevláda muskovit nad biotitom. 

V niektorých výbrusoch sme identifikovali akcesorické minerály ako zirkón, chlorit alebo 

granáty. Vo väčšine výbrusov boli prítomné aj fosílie. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-2 

je uvedené v tabuľke 2. Podobne ako v prvom prípade, aj tu dominuje kremeň. Vyskytujú sa 

tiež živce, sľudy, karbonáty. Z akcesorických minerálov chlorit, granáty a opakné minerály. 

Fosílie sa takmer nevyskytujú. 
 
 

 
 

Obr. 2. QmFLt diagram zdrojových oblastí hornín z vrtov JAR-1 a JAR-2 
 

 
 

Obr. 3. QFR diagram zdrojových oblastí hornín z vrtov JAR-1 a JAR-2 
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Tab. 1. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-1 
Ozn. v. – označenie výbrusu (poloha v rámci vrtu), Qm – monokryštalický kremeň, Qp – polykryštalický kremeň, 

Sil – silicity, Plg – plagioklasy, Kfs – draselný živec, Ms – muskovit, Bt – biotit, Mx –základná hmota, 
Cm – tmel, Karb – karbonáty, Mikr – mikrit, OM – opakné minerály, Ílovc – ílovec, Phy – fylosilikáty, 

Chl – chlorit, Gr – granát, Zrn – zirkón, Fos – fosílie 
 

 
Ozn. v. 

 
Qm 

 
Qp 

 
Sil 

 
Plg 

 
Kfs 

 
Ms 

 
Bt 

 
Mx 

 
Cm 

 
Karb 

 
Mikr 

 
OM 

 
Ílovc 

 
Phy 

 
Chl 

 
Gr 

 
Zrn 

 
Sklo 

 
Fos 

 
Iné 

 
39,75 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
24,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,2 

 
72,8 

 
0,8 

 
41,05 

 
17,2 

 
13,2 

 
12,0 

 
0,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
7,6 

 
20,8 

 
26,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,4 

 
2,0 

 
43,6 

 
44,0 

 
22,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
0,0 

 
6,0 

 
0,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
17,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0 

 
1,2 

 
69,95 

 
38,0 

 
7,2 

 
0,0 

 
2,4 

 
0,0 

 
8,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
20,0 

 
20,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,4 

 
0,8 

 
70,6 

 
28,0 

 
12,0 

 
16,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
22,4 

 
15,2 

 
0,0 

 
2,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,8 

 
88,1 

 
50,0 

 
1,2 

 
2,0 

 
8,0 

 
0,0 

 
21,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
6,0 

 
4,0 

 
2,8 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,4 

 
0,0 

 
1,2 

 
1,2 

 
90,05 

 
40,0 

 
3,2 

 
0,0 

 
1,6 

 
2,0 

 
12,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
6,0 

 
10,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
18,8 

 
0,8 

 
130,3 

 
44,0 

 
9,6 

 
0,0 

 
2,4 

 
0,0 

 
12,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
12,8 

 
5,2 

 
0,0 

 
1,2 

 
2,4 

 
0,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
7,2 

 
2,0 

 
134,5 

 
29,2 

 
7,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
0,0 

 
0,8 

 
18,4 

 
7,2 

 
0,0 

 
5,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
26 

 
1,2 

 
148,45 

 
48,0 

 
16,8 

 
0,0 

 
2,8 

 
0,4 

 
12,4 

 
2,4 

 
0,0 

 
7,6 

 
0,0 

 
8,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0 

 
1,6 

 
177,85 

 
42,8 

 
2,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,8 

 
4,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
20,4 

 
28,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
183,3 

 
36,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
6,4 

 
0,8 

 
12,0 

 
2,4 

 
0,0 

 
12,0 

 
4,4 

 
24,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,4 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
190,55 

 
10,4 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
5,6 

 
0,0 

 
28,8 

 
0,0 

 
2,8 

 
40,8 

 
10,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,4 

 
0,0 

 
197,55 

 
28,8 

 
12,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,6 

 
4,8 

 
4,4 

 
22,8 

 
0,0 

 
4,0 

 
17,6 

 
3,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0 

 
0,0 

 
Tab. 2. Modálne zloženie hornín z vrtu JAR-2 

Ozn. v. – označenie výbrusu (poloha v rámci vrtu), Qm – monokryštalický kremeň, Qp – polykryštalický kremeň, 
Sil – silicity, Plg – plagioklasy, Kfs – draselný živec, Ms – muskovit, Bt – biotit, Mx –základná hmota, 
Cm – tmel, Karb – karbonáty, Mikr – mikrit, OM – opakné minerály, Phy – fylosilikáty, Chl – chlorit, 

Gr – granát, Intrakl - intraklasty, Intrakl s pel – intraklasty s peletami, Karb živec – karbonatizovaný živec, 
Fos - fosílie 

 
 

Č. v. 
 

Qm 
 

Qp 
 

Sil 
 

Plg 
 

Kfs 
 

Ms 
 

Bt 
 

Mx 
 

Cm 
 

Karb 
 

Mikr 
 

Intrakl 

 
Intrakl 
s pel 

 
OM 

 
Chl 

 
Gr 

 
Karb 
živec 

 
Fos 

 
Iné 

 
19,63 

 
4,4 

 
10,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,4 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
18,8 

 
24,0 

 
36,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,8 

 
1,6 

 
20,25 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
17,6 

 
34,0 

 
28,0 

 
5,6 

 
4,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
8,0 

 
2,8 

 
31,2 

 
48,8 

 
5,2 

 
0,0 

 
2,4 

 
1,6 

 
1,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
24,0 

 
2,0 

 
12,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,4 

 
48,25 

 
42,8 

 
20,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
0,8 

 
3,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
10,4 

 
10,4 

 
5,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
51,85 

 
30,8 

 
13,6 

 
0,0 

 
4,0 

 
2,4 

 
1,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
30,0 

 
13,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
68,6 

 
40,0 

 
16,0 

 
0,0 

 
6,0 

 
0,8 

 
3,6 

 
4,8 

 
0,0 

 
16,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
8,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
74,7 

 
38,0 

 
18,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
0,8 

 
5,2 

 
3,6 

 
0,0 

 
20,0 

 
6,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
79,9 

 
52,0 

 
8,0 

 
0,0 

 
10,8 

 
1,6 

 
4,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
8,8 

 
3,6 

 
4,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
95,55 

 
44,0 

 
16,0 

 
0,0 

 
5,6 

 
1,2 

 
4,0 

 
2,4 

 
0,0 

 
14,0 

 
4,0 

 
2,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
98,6 

 
36,0 

 
15,2 

 
0,0 

 
6,0 

 
0,8 

 
2,8 

 
0,8 

 
0,0 

 
20,0 

 
9,2 

 
3,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,8 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
104,18 

 
24,0 

 
37,6 

 
0,0 

 
4,8 

 
2,8 

 
2,0 

 
1,6 

 
0,0 

 
7,2 

 
5,6 

 
6,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
7,2 

 
111,4 

 
26,4 

 
8,8 

 
0,0 

 
12,0 

 
3,2 

 
8,0 

 
6,0 

 
0,0 

 
13,6 

 
8,0 

 
4,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
4,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
6,0 

 
115,55 

 
23,2 

 
22,8 

 
0,0 

 
4,8 

 
0,8 

 
2,4 

 
1,2 

 
0,0 

 
29,2 

 
2,8 

 
6,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
5,2 

 
123,3 

 
26,8 

 
12,0 

 
0,0 

 
4,8 

 
1,6 

 
2,8 

 
2,0 

 
0,0 

 
22,8 

 
4,4 

 
3,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
0,0 

 
12,0 

 
0,0 

 
5,2 

 
136,5 

 
39,2 

 
19,6 

 
0,0 

 
4,8 

 
2,4 

 
3,6 

 
2,8 

 
0,0 

 
19,6 

 
2,0 

 
2,4 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,6 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
2,0 

 
138,15 

 
25,6 

 
24,0 

 
0,0 

 
5,6 

 
4,0 

 
2,4 

 
2,4 

 
0,0 

 
17,2 

 
9,2 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,2 

 
1,2 

 
0,0 

 
0,0 

 
6,0 
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Na obr. 2 sú uvedené QmFLt diagramy zdrojových oblastí pieskovcov, pričom 

diagram vľavo platí pre vrt JAR-1 a diagram vpravo pre vrt JAR-2. Obdobne obr. 3 uvádza 

QFR diagramy zdrojových oblastí pieskovcov, diagram vľavo platí pre vrt JAR-1 a diagram 

vpravo pre vrt JAR-2. Z uvedených diagramov vyplýva, že prevládajúcou zdrojovou oblasťou 

materiálu bol recyklovaný orogén poskytujúci piesky variabilného zloženia, ktoré odrážajú 

rôzne typy orogénu (kolízny alebo subdukčný). Vzhľadom na prevahu kremeňa 

predpokladáme kolízny typ orogénu (kvarcolitická petrofácia). Zdrojovou oblasťou tohto typu 

sú vrásovo-prešmykové a príkrovové systémy, ktoré poskytujú zrná kremeňa a litických 

úlomkov. Výsledky uvedenej analýzy bude potrebné dať do súvisu s výsledkami ostatných 

metód použitých v záujmovej oblasti, preto ich zatiaľ vnímame ako predbežné. 
 
 

Záver   
V príspevku sme sa zaoberali petrografickým vyhodnotením výbrusov z vrtov JAR-1 

 

a JAR-2 v pieninskom úseku bradlového pásma pri obci Jarabina. Pomocou petrofaciálnej 

analýzy sme určili modálne zastúpenie jednotlivých komponentov vo výbrusoch. Na základe 

kombinácií detritických módov sme zostavili trojuholníkové diagramy vystihujúce zdrojové 

oblasti pieskovcov. Z týchto diagramov sme identifikovali zdrojovú oblasť ako recyklovaný 

orogén (kvarcolitická petrofácia). 
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Abstract 

 
Rare-element pegmatites in SE part of the Strážek Moldanubicum 
Rare-element pegmatites (with elevated contents of Li, Sn, Ta, and W) were studied at three localities 

near Velká Bíteš, Czech Republic: Osová Bítýška, Vlkov and Křižínkov. They are situated in the easternmost 
part of the Moldanubian zone, near leucogranites formed by partial melting of metasediments in the aureole of 
the Třebíč ultrapotassic syenite pluton. During the field part of the study, representative samples were collected 
and the localities were mapped. The laboratory part was devoted to the assessment of their mineralogy, chemical 
composition of accessory minerals and tourmaline by EMPA. Pegmatite at Osová Bítýška has Li-mineralization 
and high content of F, Rb, Cs and Sn. Pegmatite of Vlkov is chemically primitive, it contains elevated Nb and F. 
The Li-pegmatite at Křižínkov is well fractionated, contains elevated Li, F, Sn,W whereas adjacent pegmatite 
Křižínkov 2 is relatively primitive, deformed, containing REE, Zr and increased content of F. All studied 
tourmalines have a high content of Fe and F and very low content of Mg, indicating their increased fractionation. 

 
 

Keywords: pegmatite; tourmaline; accessories 
 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pegmatity sú prevažne magmatické horniny, ktoré vznikli stuhnutím silikátovej 

taveniny. Majú typicky granitické zloženie, a od iných vyvretých hornín sa odlišujú svojou 

extrémne hrubou, ale variabilnou veľkosťou zŕn, alebo veľkým množstvom kryštálov so 

skeletálnymi, grafickými alebo inými usmernenými rastovými textúrami [1]. 

Pegmatity sa vyskytujú ako ostro ohraničené homogénne až zonálne telesá vo 

vyvretých a metamorfovaných hostiteľských horninách. Ich vznik môže byť výsledkom 

diferenciácie a frakcionácie granitickej taveniny, alebo produktom natavenia iných hornín, 

napríklad metamorfovaných sedimentov, kde k diferenciácii a frakcionácii nedošlo vôbec. 

Charakteristickým znakom je zonálna stavba alebo prítomnosť pegmatitových textúr, 

ako napríklad grafický zrast kremeňa, K-živca a prípadne iných minerálov (napr.: turmalín, 

amfibol), rast veľkých kryštálov o mocnosti až niekoľkých metrov v blokovej zóne alebo iné 

rastové textúry [2]. V pegmatitoch sú relatívne často obsiahnuté niektoré vzácne prvky (napr. 

Li, Be, Ta, Nb, Sn, W, Cs, Rb), sú zdrojom niektorých drahokamov a hlavným zdrojom 

mnohých vzácnych surovín (Ta, Cs, Rb, skôr aj Be, Li, Nb). 

Cieľom  tejto  práce  je  vyhodnotenie  mineralógie  a  geochémie  na  študovaných 
 

lokalitách. 
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Materiál a metódy 
 

Všetky tri študované lokality ležia v JV časti Strážeckého Moldanubika, pri SV okraji 

třebíčskeho durbachitu. Oblasť je charakteristická výskytom granitov, leukogranitov, a rôzne 

metamorfovaných, silne migmatitizovaných pararúl až migmatitov gföhlskej jednotky 

strážeckého moldanubika. Terénna časť práce bola sústredená na odber reprezentatívnych 

vzoriek pegmatitov a vyhľadávanie odkryvov leukogranitov v oblasti medzi lokalitou 

Křižínkov a severným brehom Bílého potoka v katastri Křoví. 

Chemické zloženie minerálov bolo detailne študované pomocou elektrónovej 

mikrosondy Cameca SX100, vo vlnovo disperznom móde v Laboratóriu elektrónovej 

mikroskopie a mikroanalýzy, spoločnom pracovisku Masarykovej univerzity a Českej 

geologickej služby, Brno (operátor R. Škoda). Minerály boli analyzované pri urýchľovanom 

napätí 15 kV pri prúde zväzku 10 nA, priemer zväzku 2-5 μm, za použitia odpovedajúcich 

štandardov. Všetky prvky boli načítané na líniu Kα, hlavnú 10 - 20 s vedľajšou 20 - 50 s. 

Namerané dáta boli korigované automatickou X-phi korekciou [3]. 

Analýzy turmalínu boli rozpočítané na 31 aniónov (O, OH F), za predpokladu B = 3 
apfu, Li = 15 – (Y + Z + T) a OH = (4 – F). Vzhľadom k Al-bohatému zloženiu bol zvolený 

typ prepočtu s dopočtom Li2O, a rovnako všetko Fe bolo počítané ako Fe2+. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pri analýzach na elektrónovej mikrosonde bolo zistené chemické zloženie turmalínov 

a akcesorických minerálov prítomných v študovaných pegmatitoch, ktoré sú následne medzi 

sebou porovnané. 
 
 
Křižínkov 

 
Pozorované sú dva druhy turmalínu. Prvý je zonálny a v prechádzajúcom svetle má žlto- 

hnedý stred, hnedý lem a praskliny vyplnené modrým turmalínom. Druhým sú malé hnedé 

usmernené zrná turmalílnov často s modrými lemami. Z akcesorických minerálov je 

zastúpený zirkón s nízkym obsahom Hf a zvýšeným obsahom Al a P, xenotím a monazit so 

zvýšeným obsahom Ca a Th (Obr. 1 a,b). 
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Obr. 1. Obrazy zhotovené na elektrónovej mikrosonde: a) zrast porézneho zirkónu a xenotímu, BSE; b) 
drvené deformované zrno albitu, zmes jemnozrnného albitu a K-živca, drobné zrno monazitu, BSE 

 
 
 
Od najstaršieho turmalínu k najmladšiemu dochádza k vývoju od foititu cez skoryl smerom k 

fluór-skorylu. Vysoké obsahy Fe a zvýšený Mg a F sa preukázali len v mladšom modrom 

turmalíne na puklinách (Obr. 2). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 2. Vývoj v chemickom zložení turmalínov z lokality Křižínkov 
 
 
Vlkov 

 

Pozorované sú dva druhy zonálneho turmalínu, prvý má v prechádzajúcom svetle modrý stred 

s hnedým okrajom a druhý typ tvorí modré zrná so žltými lemamiZ akcesorických minerálov 

sú v pegmatite zastúpené Fe-oxidy s Nb a W, urán-pyrochlór a zirkón s nízkym obsahom Hf 

a zvýšeným obsahom Al a P (Obr. 3 a,b) 
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Obr. 3. Obrazy zhotovené na elektrónovej mikrosonde: a) zonálne zrno Fe oxidu pravdepodobne po 
columbite, BSE; b) zrno porézneho alterovaného zirkónu, BSE 

 
 
 
Od najstaršieho turmalínu k najmladšiemu dochádza k vývoju od foititu cez skoryl do fluór- 

skorylu so zvýšeným obsahom Li. Turmalíny majú vysoké obsahy Fe a v druhom type 

turmalínu sa preukázal zvýšený Mg a F (Obr. 4). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 4. Vývoj v chemickom zložení turmalínov z lokality Vlkov 
 
 
 
Osová Bítýška 

 

Turmalín tvorí zonálne zrná, ktoré majú v prechádzajúcom svetle modrý stred s hnedým 

okrajom. Hojné sú zrná lepidolitu a Li-sľudy. Z akcesorických minerálov sú v pegmatitoch 

drobné zrná topásu, kasiteritu, lacroixitu alterovaného na zmes minerálov crandalitovej 

skupiny, alebo so so svetlými lemami gorceixitu (Obr. 5 a,b,c,d). 
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Obr. 5. Obrazy zhotovené na elektrónovej mikrosonde: a) svetlé zrno lepidolitu a tmavšie oválne zrno 
topásu, BSE; b) zrno kasiteritu, BSE; c) zrno s tmavšími crandallit-goyazit polohami a svetlejšími polohami 

gorceixitu, BSE; d) tmavé zrno lacroixitu so svetlým gorceixitovým lemom, BSE 
 
 
 
 
Od najstaršieho turmalínu k najmladšiemu dochádza k vývoju od od fluór-skorylu k fluór- 

elbaitu. Turmalíny majú vysoké obsahy F a Fe a zvýšený obsah Li hlavne v jeho mladšom 

okraji (Obr. 6). 
 
 
 
 

 
 
 
 

Obr. 6. Vývoj v chemickom zložení turmalínov z lokality Osová Bítýška 
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Záver 
 

Z vykonaných analýz vyplýva, že pegmatit z lokality Osová Bítýška má Li- 

mineralizáciu (lepidolit, turmalín) a vysoký obsah F (lepidolit, topás, turmalín, fosfáty), a 

Rb+Cs (lepidolit), z kovov obsahuje Sn. Pegmatit Křižínkov je relatívne primitívny, 

deformovaný, obsahuje REE a Zr (monazit, zirkón, xenotím, cheralit), má zvýšené obsahy F 

v turmalíne. Pegmatit z Vlkova je primitívny, obsahuje zvýšený Nb (oxidy) a F (turmalín). 

Všetky študované turmalíny majú vysoké obsahy Fe a F a veľmi nízke obsahy Mg, čo 
 

poukazuje na zvýšenú frakcionáciu. 
 

Vo všetkých prípadoch sa jedná o pegmatity s obsahom vzácnych prvkov a aj keď sú 
 

ich rozmery malé, v budúcnosti môžu poslúžiť ako indície pri ďalšom prieskume. 
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Abstract 

Preliminary results of 3D modeling of the Jastrabá perlite deposit in the Kremnica Mountains 
Perlite occurs in frontal and lower parts of a thick rhyolite lava flow in the Jastrabá deposit. 3D 

modelling based on a net of exploration boreholes and data on expansion ratios shows that the best quality perlite 
occurs in the central part of the lava flow bellow spherulitic rhyolite cap. Perlite thicknes reaches here 90 m and 
decreases eastward towards front of the lava flow. Results of XRD demonstrate more than 94 % of glass, the rest 
represented by phenocrysts of plagioclase, sanidine, biotite and minor quartz. Chemical analyses show 
homogenous composition of perlite with average composition: 72 % SiO2 , 0.1 % TiO2 ,13 % Al2 O3 , 1.3 % Fe as 
Fe2 O3 , 0.05 % MnO, 0.1 % MgO, 0.9 % CaO, 1,8 % Na2 O and 5 % K2 O. Perlite water content determined as 
loss on ignition is about 5 %. Expandation ratio of perlite varies in the range 8-18. 

 
Keywords: perlit; Jastrabá depos;block model; expansion ratio; expanded perlite 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Významná nerudná surovina vulkanického pôvodu - perlit, je hydratované acídne 

vulkanické sklo s obsahom vody od 1 do 5 %. [1]. Výnimočné vlastnosti nadobúda po 

tepelnej úprave vo vertikálnej peci pri teplote približne 870° C - 1100° C [2]. Voda v 

štruktúre perlitu spôsobuje expanziu zrna nadrveného perlitu [3], pričom sa objem zrna môže 

zväčšiť až 40-násobne. Expandovaný perlit je snehobiela penovitá hmota s nízkou hustotou 

a veľkým merným povrchom [1]. Najväčší rozsah využitia je v stavebníctve (70 %) [4], 

poľnohospodárstve a patrí k významným environmentálnym surovinám [2]. 

Na Slovensku je perlit evidovaný na piatich ložiskách s celkovým množstvom zásob 

cez 30 mil. t [5]. Vzhľadom na jeho kvalitu a množštvo patrí k perspektívnym surovinám SR. 

Dlhodobo sa ťaží na ložisku Lehôtka pod Brehmi [6] v Štiavnických vrchoch a ložisko 

Jastrabá [7, 8] je pripravené na intenzívnu ťažbu. Ložisko predstavuje sklovitá čelná a spodná 

časť lávového prúdu ryolitu v nadloží ryolitových tufov [7, 8]. 

Cieľom príspevku je prezentovať aktuálnu charakterizáciu perlitu z ložiska Jastrabá 

a 3D modely ložiska, ktoré boli zhotovené za účelom poznania geologickej stavby ložiska a 
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zobrazenia distribúcie zásob v priestore. Vytvorený model kvalitatívnych a kvantitatívnych 

parametrov sa vzťahuje na priestor so sieťou vrtov vo východnej časti ložiska. Vrty a ich 

charakterizácia pochádzajú zo starších správ [7, 8]. Aktuálnosť výskumu je daná iniciatívou 

spoločnosti LBK perlit s. r. o. o intenzívnejšiu ťažbu na ložisku, je zaujímavá tiež z pohľadu 

výskumu genézy ložiska skúmaného v rámci projektu APVV. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pre charakterizáciu suroviny bola použitá RTG prášková difrakčná analýza, 

celohorninová chemická analýza a strata žíhaním. Reprezentatívne vzorky perlitu boli 

odobraté v čerstvo odkrytej lomovej stene dobývacieho priestoru, približne 500 metrov na 

VSV od kóty Jastrabská skala (684 m. n. m.). Pre expandáciu vzoriek bola použitá 

homogenizovaná vzorka, pozostávajúca z čerstvo odťaženej suroviny. Expandácia frakcie 

0,1-0,3 mm pri teplote 850-930 °C sa uskutočnila v experimentálnej expandačnej peci v 

spoločnosti Termika, Zrenjanin v Srbsku. Vzorky boli vložené do pece bez úpravy alebo s 

predhriatím na 250 °C na 1 hodinu. Prášková RTG difrakcia bola vykonávaná na 

difraktometeri Bruker D8 ADVANCE na Ústave vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici 

(analytik A. Biroň). Celohorninové chemické zloženie perlitov bolo stanovené metódami ICP- 

ES a ICP-MS v laboratóriách spoločnosti Bureau Veritas Minerals, Vancouver, Kanada. 

Strata žíhaním bola vykonávaná v muflovej peci na katedre ložiskovej geológie Prif UK v 

Bratislave. Žíhané boli 2 g vzorky pri teplote 950 °C počas 4 hodín. 

Východiskový materiál pre vytvorenie databázy predstavuje súbor analýz vzoriek z 

vrtov realizovaných počas vyhľadávacieho a podrobného prieskumu v rokoch 1977 - 1990 [7, 

8]. Pre tvorbu modelu bolo využitých 34 zvislých vrtov s hĺbkou 28-150 metrov a celkovou 

dĺžkou jadra 2392,5 metrov. Vzorkovanie jadra vrtu pre geologické a technologické účely žiaľ 

nebolo vykonaná na totožných častiach vrtu a preto bolo potrebné vytvoriť viacero databáz. 

Do databázy, na základe ktorej bol vytvorený litologický model, boli zahrnuté údaje s 

metrážou, petrografický opis hornín a vek - stratigrafické jednotky. Kvalitatívny model bol 

zostavený s údajov o expandačných skúškach pri teplote 930-950 °C. Pre tvorbu modelu bol 

použitý ukazovaťeľ kvality - koeficient expandácie (EK) (podiel expandovaný vs. surový 

perlit) frakcie 0,3-1 mm. Na modelovanie bol použitý softvér RockWorks 2006. Ložisko je 

vizualizované v intervale nadmorskej výšky od 400 do 660 m. n. m. Model pozostáva z 

blokov 5x5x2 metre, pričom pre jeho vytvorenie bola použitá interpolačná metóda IDW. 
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Výsledky a diskusia 
 

Charakteristika suroviny 
 

Na základe výsledkov RTG analýz (8) perlit z brekcie lávového prúdu (obr. 1) 

obsahuje vysoký obsah skla (94-97 %), ktorý pozitívne ovplyvňuje výsledné množstvo 

expandovaného perlitu. Prítomné kryštalické výrastlice, ktoré nemajú na expandáciu 

pozitívny vplyv sa vyskytujú v malom množstve. Zastúpený je predovšetkým plagioklas (0,6- 

3,9 %), biotit (0,2-1 %), K-živec (0,5-3 %) a kremeň (0,5-1,8 %). Cristobalit je prítomný do 

0,5 %. V niektorých prípadoch bol ako produkt premeny biotitu zistený kaolinit (do 3,6 %). 
 
 

 
 

Obr. 1. BSE zábery vzorky JS-24, A - štruktúra skla a výrastlice biotitu (bt), B - fluidálna textúra skla 
 

Chemické zloženie 10 bodových vzoriek perlitu z brekcie je pomerne homogénne. 

Priemený obsah SiO2  je 72,1 %, Al2O3 12,9 %, Na2O 1,8 %, K2O 5,1 %, Fe2O3 1,3 %, MgO 

0,1 % a CaO 0,9 %. Podrobnejšia geochemická charakterizácia je spracovaná v príspevku [9]. 
 

Distribúcia celkového obsahu vody v 19 bodových vzorkách perlitu z odkrytej časti 

ložiska varíruje v rozmedzí od 4,5 do 7 % H2O, s priemernou hodnotou 5 %. Najväčší obsah 

vody bol zistený vo vzorkách predstavujúcich drť z brekcie, pričom vo vzorke s obsahom 7 % 

H2O bol zistený obsah kaolinitu 3,6 %, ktorý zvyšuje celkové množstvo vody (vodnatý 

alumosilikát). 
 
 

Distribúcia suroviny 
 

Pre vizualizáciu ložiska sme vyčlenili 6 litotypov: kvartér, ryolit, perlitický ryolit, 

perlitický sklovitý plášť, jemnozrnná perlitická brekcia a podložné vulkanoklastiká (obr. 2), 

ku ktorým sme priradili príslušné intervaly vrtov. Kvartér (reprezentovaný hlinami s 

úlomkami ryolitu a perlitu) vytvára v závislosti na sklone terénu nad ložiskovou akumuláciou 

súvislý  pokryv  s  hrúbkou  0,5  -  13  metrov.  Na  základe  vytvoreného  modelu  je  možné 
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pozorovať ryolit (felzitický a sférolitický), ktorý vytvára vrchnú časť lávového prúdu a 

vystupuje asi na 40 % modelovanej plochy ložiska vzhľadom k báze modelu. Ryolit vystupuje 

v nadloží telesa perlitu, predovšetkým v západnej a severozápadnej časti modelovanej plochy 

a tvorí aj vrcholovú časť kóty Jastrabská skala. Hrúbka ryolitu klesá v smere zo západu na 

východ. V podloží ryolitu (na kontakte ryolit-perlit) vystupuje maximálne 20 metrov hrubá 

poloha perlitického ryolitu, ktorá nemá vhodné parametre pre expandačný proces (nízky 

obsah H2O). Najvýznamnejšie teleso vhodné pre expandáciu - perlitický sklovitý plášť 

predstavuje čelnú a spodnú časť lávového prúdu, ktorý je prítomný na 90 % modelovanej 

plochy ložiska vzhľadom k báze modelu. Maximálna hrúbka sklovitého plášťa dosahuje 90 

metrov, vo veľkej časti presahuje 60 metrov. Hrúbka sa zmenšuje smerom od západu k 

východu. Na základe genetického členenia sklovitých lávových prúdov podľa Malejeva [10] 

je možné ložisko zaradiť k typu lávových prúdov sklovitých v spodnej časti. V podloží 

sklovitého prúdu vystupujú vulkanoklastiká, ktoré sú reprezentované najmä ryolitovými tufmi 

a epiklastickými vulkanickými brekciami s hrúbkou do 60 metrov. V ďalšej etape 

modelovania bude dopracovaná západná časť ložiska, ktorá sa bude opierať predovšetkým o 

interpretáciu z terénneho pozorovania geologických hraníc. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kvalita suroviny 

Obr. 2. Litologický model ložiska Jastrabá 

 

Najväčšie zásoby suroviny optimálnej kvality predstavuje perlitizovaná sklovitá časť 
 

lávového prúdu. EK varíruje v rozmedzí hodnôt 8-18, pričom priemerná hodnota je 9 (v 
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dobrej zhode s [11]). Experimentálna expandácia homogenizovanej vzorky sa uskutočnila 

v 13 opakovaniach pričom EK sa pohybuje v rozmedzí 14 – 23 s priemernou hodnotou 17. 

Perlitová surovina je relatívne homogénne rozmiestnená, je však možné sledovať určitú 

zonalitu. Najvyššiu kvalitu suroviny vykazuje centrálna časť perlitového telesa, ktorá sa 

nachádza pod ryolitom v západnej časti ložiska (obr. 2). Naopak, nižšiu kvalitu vykazuje 

severozápadná a juhozápadná časť ložiska, ktorá môže byť postihnutá sekundárnou premenou 

(devitrifikácia, zeolitizácia, premena na ílové minerály). Surovinu nižšej kvality, priemerná 

hodnota EK je 6,5; predstavujú podložné vulkanoklastické horniny s hojným zastúpením 

perlitických úlomkov, ktoré sú čiastočne premenené na montmorillonit, kaolinit a zeolity [11]. 

Verifikácia expandačných údajov z vrtov [7, 8] je vzhľadom na chýbajúcu hmotnú 

dokumentáciu momentálne nerealizovateľná. 
 

Záver   
Sklovitú časť lávového prúdu predstavuje perlitická brekcia s pomerne homogénnym 

 

petrografickým a chemickým zložením. V študovaných vzorkách vytvára vulkanické sklo 

viac ako 94 hm. %, kryštalické výrastlice sú reprezentované plagioklasom, K-živcom, 

biotitom a kremeňom. Distribúcia vody je na ložisku pomerne vyrovnaná a predstavuje 

približne 5 %. Ložiskovú akumuláciu predstavuje sklovitá časť prúdu v nadloží 

vulkanoklastických hornín a v podloží ryolitu a perlitického ryolitu, s hrúbkou 90 metrov, 

ktorej hrúbka klesá v smere od západu na východ. Z genetického začlenenia patrí ložisko k 

typu lávových prúdov sklovitých v spodnej časti. Expandačné skúšky vzoriek z čerstvo 

odkrytej lomovej steny potvrdili vysokú kvalitu perlitovej suroviny. Na základe vytvoreného 

modelu kvalitatívnych parametrov je surovina najvyššej kvality koncentrovaná do centrálnej 

časti lávového prúdu. 
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Abstract 

 
Seasonality of minimal springs yield in Slovakia. 
Seventy five springs with different geological settings of Slovakia were evaluated. Seasonality was 

evaluated according to minimal yield of springs lower than Q90 , set for the period 1980 - 2012 and absolute 
annual minima (1980-2012). Burn´s vector was used to derive the seasonality. The results showed that minimal 
springs yield lower than Q90 occurred during the autumn-winter period, in most cases it was in November (21), 
December (20) and October (17). In lesser extent minima occurred in January (6), February (3) and at the end of 
summer (August and September). Probability of the minimal yield occurrence in the evaluated months was lower 
than 65% for 64 springs. Seasonality of the absolute annual minima was very similar to seasonality of minimum 
yields lower than Q90 . Nonetheless, probability of the minimal yield occurrence in the evaluated months was 
higher than 65% for 29 springs out of 75 cases. 

 
Keywords: seasonality; springs; Burn´s vector; minimal yield 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pramene ako prirodzené zdroje podzemných vôd sa na Slovensku na mnohých 

miestach využívajú na vodárenské účely [1]. Stále častejšie sa stretávame s výskytom 

extrémnych javov, akým je aj sucho, ktorého prejavom je aj nedostatok podzemných vôd. 

Potreba poznať, kedy dochádza počas roka k výraznému poklesu výdatností prameňov, je 

stále dôležitejšia. Sezónnosť výdatnosti je súčasťou hodnotenia režimu výdatností prameňov, 

pričom však ide o hodnotenie priemerných mesačných výdatností [ 2, 3, 4]. Na to, aby sme 

zistili, kedy dochádza k poklesu výdatnosti v priebehu hydrologického roka, je potrebné 

hodnotiť sezónnosť nie priemerných, ale minimálnych výdatností prameňov. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Hodnotených bolo spolu 75 prameňov (obr. 1.), ktoré sú dlhodobo pozorované 

Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Pramene vyvierajú z rôzneho horninového 

prostredia, pričom najčastejšie ide o prostredie karbonátov (47 prameňov), v menšom 

zastúpení sú pramene vyvierajúce z prostredia kryštalinických (3) a neovulkanických hornín 

(11), ako aj z flyšových sedimentov (8) a sedimentov neogénneho veku (5). Len jeden prameň 

vyviera zo sedimentov kvartérneho veku. Nadmorská výška výveru hodnotených prameňov sa 

pohybuje od 114 m n. m. až do 1178 m n. m. 
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Obr. 1. Lokalizácia hodnotených prameňov 
 
 
 

Minimálna výdatnosť prameňov je zadefinovaná pomocou: 
 
 

- prahovej hodnoty Q90, stanovenej z empirickej čiary prekročenia výdatností prameňov 
 

za dlhodobé obdobie (1980 – 2012) a 
 

- absolútnych ročných minimálnych výdatností (Qabs) za obdobie hydrologických rokov 
1980 – 2012. 

Sezónnosť minimálnych výdatností prameňov je hodnotená pomocou smerovej 

štatistiky [5], ktorá sa stále častejšie používa pri hodnotení sezónnosti v hydrologických 

odboroch. Metodika vychádza z dátumu výskytu extrémneho javu v i-tom roku. Dátum 

výskytu sa prepočíta na Juliánsky dátum (Ji), ktorý predstavuje súčet dní v i-tom roku od 1. 

januára až po deň výskytu, vrátane [5]. Na zohľadnenie prestupných rokov má mesiac február 

28,25 dní, a teda priemerný rok má 365,25dní. Hodnoty Ji sa pohybujú v rozpätí 1 (1. január) 

až  po  365,25  (31.december)  [6].  Následne  je  Juliánsky  dátum  (Ji)  výskytu  i-teho  javu 

transformovaný na uhly i v radiánoch alebo v stupňoch na základe vzťahu [5]: 
 

 
 

  = (JulianDate) 2� 
, alebo    = J 360° 

 

,     {0,98;360°}  [I.] 
i i  365 i i  365,25 i

 
 

Vďaka transformácii Juliánskeho dátumu na uhol sa môže dátum výskytu ročného 

minima hydrologického javu vyjadriť ako vektor s jednotkovou dĺžkou a s orientáciou θi na 

jednotkovú kružnicu, ktorá predstavuje kalendárny rok (obr. 2.). Takto vypočítané 

orientované uhly θi sa na kružnicu nanášajú proti chodu hodinových ručičiek. Priemerný uhol 

 je následne stanovený ako: 
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   , 

1 
n i 

 = arctg y     
 x  

 
0°;360° 

 
[II.] 

 

 
kde 

 
n 

x = cos ,    a 

 y = 
1 

 
n 

sin   ,  pričom  ide  o priemerné  hodnoty  x-ových  a y-ových 
n i=1 

 i 
i=1 

 

súradníc uhlov θi. a n je počet analyzovaných rokov. 
 
 

Priemerný uhol   sa dá spätne prerátať na priemerný deň (dátum) výskytu ročného 
 

minima hydrologického javu: 
 

MD =  
365 ,  resp. 
2� J =  365,25 , J  

360° 

 
0;365,25 

 
[III.] 

 

 
 

Obr. 2. Schematická ukážka stanovenia Burnovho vektora sezónnosti pre dvojprvkový súbor R1 a R2 [6] 
 

Okrem priemerného dátumu výskytu ročného minima javu, možno pomocou 

priemerných hodnôt x-ových a y-ových súradníc definovať index sezónnej koncentrácie 

minimálnych hodnôt hydrologického javu: 
 

r = x 2 + y 2 , r  
 

0;1  
[IV.] 
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kde r predstavuje mieru rozptylu dát (dátumov výskytu) a môže nadobudnúť hodnoty medzi 

0 a 1. Krajný prípad r = 0 znamená, že ročné minimá sú rozdelené rovnomerne počas roka; 

druhý extrém predstavuje situáciu, keď všetky ročné minimá sa pozorujú v rovnaký deň roka. 

Čím vyššiu hodnotu má r , tým pravidelnejšie sa vyskytujú ročné minimá hydrologických 

javov a naopak. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Dlhodobé  minimálne  výdatnosti  hodnotených  prameňov  (obr.  3.)  sú  najčastejšie 
 

v jesenno-zimnom  období.  V mape  (obr.  3.)  je  zobrazený  Burnov  vektor,  pričom  jeho 
 
orientácia určuje, v akom mesiaci sú dosahované minimá a jeho veľkosť znamená 

pravdepodobnosť výskytu minima v stanovenom mesiaci. 

 
 

Obr. 3. Burnov vektor stanovený pre minimálne výdatnosti menšie ako Q90 za obdobie hydrologických 
rokov 1980 – 2012. 

 
 

Najčastejšie sú minimálne výdatnosti prameňov v mesiacoch november (21 

prameňov), december (20) a október (17). V menšej miere je to v januári (6) a februári (3) 

a na konci leta, teda v auguste (2) a v septembri (6). Minimálne výdatnosti v letnom období sú 

charakteristické v prípade prameňov, ktoré sú sústredené v Podunajskej nížine (1464, 1467), 

kde je najvyšší výpar a najnižší úhrn zrážok. Vo vyšších nadmorských výškach Vysokých 

a Nízkych Tatier prevládajú minimálne výdatnosti najmä v decembri, januári a februári. 

Minimá v mesiacoch september a október sú častejšie v južnej časti územia a v nižších 

nadmorských výškach. Z pohľadu geologickej stavby výverovej oblasti sú minimálne 

výdatností prameňov sústredených v neovulkanitoch v septembri (4), októbri (2), novembri 

(3) a decembri(2). Pramene sústredené vo flyšových sedimentoch majú minimá v októbri (4), 
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novembri(2) a decembri (2). Pramene neogénnych sedimentov dosahujú minimá v auguste(2), 

októbri (2) a novembri(1). Minimá prameňov z karbonátov sú najčastejšie v novembri (15), 

decembri (15) a októbri (8). Menšie zastúpenie je v mesiacoch január (4), február (3) a 

september (2) Môžeme vidieť, že premenlivosť sezónnosti minimálnych výdatností menších 

ako Q90 je vysoká. Nedá sa úplne jednoznačne určiť oblasť (pohorie, geologické prostredie), 

v ktorej prevláda minimálna výdatnosť v jednom mesiaci. Pravdepodobnosť výskytu 

priemerného dátumu minimálnych výdatností je u väčšiny nižšia ako 65% (64 prameňov) 

Ďalším prvkom hodnotenia sezónnosti je absolútna ročná minimálna výdatnosť Qabs 

(obr.  4.).  Má  takmer  totožný  priebeh  sezónnosti  u  väčšiny  prameňov  ako  minimáln 

 

výdatnosti menšie ako Q90. Rovnako ako aj pri sezónnosti minimálnych výdatnosti menších 
ako Q90 aj absolútne minimá sú najčastejšie pozorované v jesenno-zimnom období. 

 
 

Obr. 4. Burnov vektor stanovený pre absolútne ročné minimálne výdatnosti Qabs . 
 

 
 

Na základe hodnôt priemerného dátumu výskytu sú absolútne minimálne výdatnosti 

hodnotených prameňov v mesiaci november (27 prameňov), október (16) a december (13). 

Sezóna absolútnych miním je aj v mesiacoch január (8) a február (5). Letno-jesenné obdobie 

je zastúpené výskytom miním v auguste (1) a septembri (5). Minimá v auguste a septembri sú 

sústredené v južnej časti západného Slovenska a v Slanských vrchoch. V prameňoch, ktoré sú 

sústredené na južných svahoch Nízkych Tatier, v Spišsko-gemerskom krase, v Čiernej hore 

a na severe východného Slovenska sú absolútne minimá v decembri až januári. Pramene na 

severných svahoch Nízkych Tatier a vo Vysokých Tatrách dosahujú absolútne minimá vo 

februári. Pramene v Slovenskom raji, v Zvolenskej kotline a Horehronskom Podolí, ako aj 

v Štiavnických vrchoch a na severozápade Slovenska majú absolútne minimá v novembri. Vo 

výdatnosti prameňov vo vyšších nadmorských výškach (nad 700 m) v Malej a Veľkej Fatre sú 
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absolútne minimá v októbri. Absolútne minimá prameňov vyvierajúcich z neovulkanických 

hornín sú v novembri (4), decembri (2), septembri (2), októbri (2) a v auguste (1). V prostredí 

flyšových sedimentov sú minimá najčastejšie v novembri (3) a decembri (3). Pramene 

sústredené v sedimentoch neogénneho veku majú absolútne minimá v septembri (2) a októbri 

(3). Absolútne minimá prameňov sústredených v prostredí karbonátov sú v novembri (19), 

októbri (10), decembri (7), januári (6) a februári (4). Len jediný prameň (č. p. 241) má 

minimá v auguste. Pravdepodobnosť výskytu priemerného dátumu absolútnych minimálnych 

výdatností je takmer v polovici hodnotených prameňov (29) vyššia ako 65% 
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Záver   
Minimálne výdatnosti hodnotených prameňov sú nielen v období zimných mesiacov, 

 

kedy sú zrážky v tuhej podobe  a nedochádza  k doplňovaniu  zásob  podzemných  vôd,  ale 

aj v letno-jesennom období, kedy vplyvom vysokých teplôt a výparu dochádza k rýchlemu 

poklesu zásob podzemných vôd. Sezónnosť výdatností menších ako Q90 bola najčastejšie 

v novembri (21) a decembri (20), pričom najviac prameňov je z prostredia karbonátov (30). 

V októbri boli minimá v 17 prameňoch z toho 8 bolo z karbonátov a 4 z flyšových 

sedimentov. Minimá v septembri (6) boli v 4 prameňoch z prostredia neovulkanitov. Minimá 

dosiahnuté v auguste (2) boli výlučne v prostredí neogénnych sedimentov. Absolútne 

minimálne výdatností boli rovnako najčastejšie v novembri (27), pričom 19 prameňov je 

z prostredia karbonátov. Októbrové minimá (16) boli v prameňoch z prostredia karbonátov 

(10) a z prostredia vulkanických hornín(2) a sedimentov (3) neogénneho veku. Absolútne 

minimá v decembri (13), januári (8) a februári (6) boli najmä v prameňoch z prostredia 

karbonátov.  Pravdepodobnosť   výskytu   priemerného   dátumu   minimálnych   výdatnosti 

v jednotlivých prameňoch nie je veľmi vysoká. 
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Abstract 

 
Malacofauna analysis in the relic of the Pusté Úľany mire. 
The Mire near Pusté Úľany was probably the largest lake at the Danubian Lowland in postglacial epoch. 

However the mire was drained off from the Middle Ages and in the last century there was a massive peat 
extraction. Thanks to samples of the organic sediment rich in mollusc shells we could analyse subfossil 
malacofauna which is a good marker of the changes of the local environment. There were found mostly aquatic, 
littoral and hygrophilous terrestrial species what corresponds to the expectations of the conditions of the original 
mire near Pusté Úľany. Nonetheless a scarce subspecies Succinella oblonga elongata typical for pleistocene 
loess sediments was found. Also the first occurrence of specie Vertigo angustior in the Danubian lowland was 
recorded. 

 
Keywords: malacofauna; Pusté Úľany; mire 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Rašelinisko pri Pustých Úľanoch bolo v postglaciálnom období pravdepodobne 

najväčším jazerom na Podunajskej nížine. Rekonštrukcii jeho prírodných podmienok sa už v 

minulosti venoval Krippel [1]. Rašelinisko bolo odvodňované už od stredoveku sústavou 

odvodňovacích kanálov, ale až od 50. rokov minulého storočia sa tu začala intenzívna ťažba 

rašeliny. V súčasnosti je dané územie po vyťažení chráneným vtáčím územím ponechané 

prirodzenej sukcesii. Nachádzajú sa tu zvyškové rybníky po ťažbe, ale aj zarastené polia a 

lesné a krovinaté porasty rôzneho stupňa prirodzenosti a v odlišných sukcesných štádiách. 

Pôvodne malo rozlohu až 588 ha [2]. Na Obr. 1 môžeme vidieť rozsah rašeliniska v rôznych 

časových obdobiach na historických mapách. Už počas prvého vojenského mapovania sú 

zreteľné odvodňovacie zásahy v podobe odvodňovacích kanálov. Tieto významne narušili 

prirodzený charakter miestnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Ukladanie 

rašelinotvorného sedimentu bolo postupne narušilo a pozastavilo. 

Geologickým podložím rašeliniska sú eolické spraše, typické pre celú Podunajskú 

nížinu. Je predpoklad, že rašelinisko bolo jedným z ramien Dunaja, keď bolo jeho koryto 

anastomózové, počas postglaciálneho obdobia. Pod rašelinovými sedimentmi sa nachádzajú 
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íly. Hĺbka rašeliny dosahuje aj v súčasnosti na fragmentoch mimo ťažby tri metre. V skúmanej 

sonde bola hĺbka 235 cm, pričom však nie celý sediment bol rašelinového charakter (Obr. 2.). 

 
 

Obr. 1. Rašelinisko pri Pustých Úľanoch zachytené na rôznych historických mapách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Popis pôdnej sondy pri odbere vzoriek (farby podľa MKSP SR, 2014) [3] 
 
 
Cieľom  tohto  príspevku  je  preukázať  možnosti  malakologického  výskumu  pre  lokalitu 

 

rašeliniska v okolí Pustých Úľan. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pri výskume sme použil štandardné postupy pre odber vzoriek pomocou ruského 

vrtáka (russian peat corer), ktorý odoberá sediment po 50 cm a za pomoci viacnásobných 

nadstavcov je možné sa dostať až do hĺbky 4 metrov. Následne boli odobraté vzorky 

rašelinového organického sedimentu v intervale po 5 cm až do hĺbky 235 cm (47 vzoriek), 

kde sme narazili na hutný ílovitý horizont zmiešaný s ostricovou trsťou. 

Následne boli vzorky preplavené dekantáciou cez sito o hrúbke oka 0,25 mm za 

pomoci 3% roztoku peroxidu vodíka vo vodnom kúpeli. Jednotlivé druhy subfosílnych ulít 

1367 



slimákov boli vyseparované lupou pri 100x zväčšení a uskladnené do skúmaviek. Jednotlivé 

druhy a ich početnosť pre vybrané vrstvy najbohatšie na malakofaunu (12 vrstiev) sú 

zaznamenané v tabuľkovom výstupe vo výsledkoch. Najviac malakofauny sa zachovalo práve 

v čistom rašelinovom sedimente bez prímesí ílu, alebo iného materiálu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Lokalizácia odberného bodu (súradnicový systém SJTSK eastnorth) 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Prevažná väčšina druhov malakofauny bola vodná alebo druhy plytkých stojatých vôd. 

Objavili sa aj niektoré litorálne druhy a vzácny druh vápnitých vlhkomilných lúk Zrnovka 

alpská (Pupilla alpicola). Prítomnosť jednotlivých druhov sa menila, podľa výkyvov hladiny 

podzemnej vody. Rozsiahle jazero Úľanskej mokrade bolo odvodňované sústavou vodných 

kanálov už od stredoveku, a tým postupne hladina podzemnej vody klesala, avšak od začiatku 

intenzívnejšej ťažby rašeliny v blízkosti odberného bodu začali vznikať vodné plochy ako 

pozostatky po tejto ťažbe a tie spôsobili opätovný zdvih hladiny podzemnej vody v ich 

bezprostrednom okolí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Príklad vyplavenej malakofauny (hĺbka 135-140 cm) 
 

Prevažná väčšina druhov malakofauny boli vodné druhy alebo druhy plytkých 

stojatých vôd. Hojne sa vyskytovali najmä druhy z čeľade vodniakovité (Lymnaeidae) a 

kotúľkovité (Planorbidae), ktoré obývajú hlavne stojaté, vegetáciou zarastené vody, prípadne 

bahnité litorálne územia pomaly tečúcich nížinných riek. Zaznamenali sme aj tieto litorálne 

druhy a vlhkomilné druhy. Za zmienku stojí napríklad už vyššie spomenutá Zrnovka alpská 
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(Pupilla alpicola), význačný relikt z konca glaciálu. Je to silne vlhkomilný druh, vyskytujúci 

sa iba na otvorených slatiniskách bohatých na uhličitan vápenatý (CaCO3) najmä na severe 

Slovenska. Ide o pomerne vzácny druh, ktorý sa s vplyvom človeka obvykle vytráca [4]. Ďalší 

zaujímavý nález je sprašový poddruh druhu Jantárovka stisnutá - poddruh predĺžená 

Succinella oblonga - elongata, ktorý obýva biotopy stepného charakteru [5]. Výnimočne sa v 

Pustých Úľanoch objavil Pimprlík mokraďový (Vertigo angustior), heliofilný mokraďný druh 

viazaný na stanovišťa s vysokým obsahom vápnika, s ostrovčekovitým výskytom. Je to 

medzinárodne chránený a monitorovaný druh (NATURA 2000). Nezameniteľná pre daný 

druh je jeho ľavotočivá ulita (veľkosť 1, 8 mm). Na Slovensku sa vyskytuje ešte na Záhorí 

(Abrod) a v Podtatranských kotlinách [4]. Jedného vzácneho jedinca z čeľade Kôstkovité - 

Kôstku čerešňovú (Sphaerium nucleus) sme identifikovali v hĺbke 120 - 125 cm. Ide o 

indikátor plytkých vôd, ktoré sú málo prekysličené až anoxické s hustou mokraďnou 

vegetáciou. Jeho výskyt je predpokladaný na prírodných stanovištiach veľkých nížin, čo bol v 

minulosti zjavne prípad danej lokality pri Pustých Úľanoch [4]. Na Slovensku je zaznamenaný 

doteraz len na dvoch lokalitách. Analýza subfosílnej malakofauny je dobrým ukazovateľom 

zmien lokálneho prostredia. Avšak nemá legitímny význam samostatne, ale je potrebné 

spolupracovať aj s ďalšími odborníkmi pre uskutočnenie multi - proxi prístupu vo výskume 

vývoja krajiny pre verifikáciu hypotéz. Každopádne naše výsledky dobre zachytávajú pôvodný 

charakter rašeliniska pri Pustých Úľanoch. Pokiaľ však nebudú priamo datované pôdne 

vzorky, nemôžeme potvrdiť autochtónnosť sedimentu, aj keď naše výsledky ho potvrdzujú. V 

nižších vrstvách (150 cm a nižšie) sa ulity slimákov postupne prestali vyskytovať. Keďže ide 

o vápnitý substrát, možno predpokladať rozpúšťanie schránok mäkkýšov, ako aj rozbíjanie 

zvýšenou kompakciou. 
 
 

Záver   
Pomocou analýzy malakofauny sa podarilo zachytiť podmienky pôvodného rašeliniska 

 

pri Pustých Úľanoch, ktoré je už v súčasnosti prevažne vyťažené a výrazne ovplyvnené 

činnosťou človeka. Avšak po ukončení ťažby zostávajú rozsiahle územia nevyužité a následne 

zarastajú a sukcesia tu dostáva svoj priestor, ktorý náležite využíva a vznikajú tu bohaté 

vápnomilné lúčne spoločenstvá na zarastených poliach. Tieto tu môžu zotrvať správnym 

hospodárením a pravidelným kosením. Rozsiahle rybníky, ktoré tu zostali po ťažbe môžu tiež 

nadobudnúť rekreačný, ale aj hlbší ochranný význam. Sú však aj dôležitým priestorom pre 
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hniezdenie vodného vtáctva. Z hľadiska malakofauny ide o veľmi bohaté nálezisko, ktoré je 
 

ešte potrebné v budúcnosti hlbšie skúmať. 
 
 
 

Tab. 1. Zoznam druhov mäkkýšov z pôdnej sondy pri rašelinisku pri Pustých Úľanoch 
 

 
 
 

Druh/hĺbka 

 

10 - 15 

 

60 - 65 

 

70 - 75 

 

95 - 100 

 

105 - 110 

 

110 - 115 

 

120 - 125 

 

115 - 120 

 

130 - 135 

 

135 - 140 

 

150 - 155 

 

165 - 170 

Acroloxus lacustris . . . . . . . . . . 1 . 

Anisus spirorbis 1 . . . . . . . . . 1 . 
Anisus vortex . . . 2 1 1 . 1 . . . 1 

Anisus vorticulus . . . 7 40 . 15 . 3 5 . . 
Bathyomphalus 
concortus 

10 . 1 25 6 3 5 10 7 . . 1 

Bithynia leachii 10 . 5 20 5 3 8 3 4 . . . 
Bithynia tentaculata 40 7 15 5 5 5 2 2 6 2 1 5 

Carychium minimum 15 . . 20 4 1 1 8 1 10 . 5 
Carychium tridentotum 5 . . . . . . . . . . . 

Euconulus praticola . . 1 5 . . 3 1 10 1 . . 
Galba truncatula 1 . 3 5 1 . 5 5 . 1 1 . 

Gyraulus albus . . 8 . . . . . . . . . 
Gyraulus crista 3 . . 3 . . . . . . . . 

Gyraulus laevis . 1 1 . . . . . . . . . 
Gyraulus riparius 1 . . . . . . . . . . . 

Hippeutis complanatus 2 . . . 2 . 1 2 . 1 . . 
Lymnaea stagnalis 2 3 . . . . . . . . . . 

Nesovitrea hammonis . . . 2 . . . . . 2 . . 
Physa fontinalis . . . . 1 . . . . . . . 

Pisidium casertatum . . . 2 1 . 1 10 8 1 . . 
Pisidium globulare . . . . . . 1 . 5 . . . 

Pisidium milium 1 . . . . . 3 1 5 1 . . 
Pisidium obtusale . . . . . . 1 . . . . 4 

Pisidium personatum . . . 1 . . 1 . . . . . 
Pisidium subtruncatum . 1 . . . 1 . 2 . . . . 

Planorbis carinatus . . . 1 . 1 . . . . . . 
Planorbis corneus 2 . . . . . . . . . . . 

Planorbis planorbis 25 3 10 30 15 2 1 4 1 1 . 1 
Pupilla alpicola 2 . . . . . . . . . . 1 

Radix balthica 1 . 1 . . . . . . . . . 
Radix ovata . . . . . . . . . . . 1 

Segmentina nitida 1 1 . 2 2 . 5 2 1 3 1 3 
Sphaerium nucleus . . . . . . 1 . . . . . 
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Stagnicola 
palustris/turricula 

. . 1 1 . 1 . . . . . . 

Succinea putris 5 . 1 3 1 . . . . . 1 . 

Succinella oblonga 3 . 2 . 2 . 1 2 10 . . . 
Succinella oblonga 
elongata 

. . . 1 . . . . . 5 . . 

Vallonia pulchella 10 . . 50 15 10 7 40 25 90 . 15 
Valvata cristata 50 2 15 150 30 30 25 80 12 10 4 2 

Vertigo angustior 2 . . . . . . 5 . . . . 
Vertigo antivertigo 15 . . 20 8 . 20 25 15 1 . . 

Viviparus contectus . . 1 3 . . . . . . . . 
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Abstract 

 
Mapping of biotopes of mire remains near Pusté Úľany 
Biotopes mapping is an appropriate method for vegetation mapping in large scales. Pusté Úľany mire 

was the biggest postglacial lake on a Danubian lowland. It was highly influenced by human impact such as 
deforestation and peat extraction. However this ecosystem is still alive in case of residual ponds and overgrown 
crops becoming a bushy and forest communities following vegetation succession. This special protected bird area 
should be considered for further landscape protection. Mapping of biotopes in this area will hopefully contribute 
to higher protection and better functionality (such as recreation) of this deserted area. 

 
 
Keywords: biotope, mapping, Pusté Úľany, mire, peat 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Objektom vegetačného mapovania je vegetácia, teda prirodzené, poloprirodzené a 

priamo ľudskou činnosťou vzniknuté a udržiavané porasty na povrchu Zeme a jej predmetom 

je znázornenie priestorovej štruktúry vegetácie do mapových diel a jej charakterizácia [1]. 

Predpokladom mapovania je rozlíšiteľnosť a ohraničiteľnosť rastlinných spoločenstiev. 

Jednotlivé biotopy rozlišujeme podľa skladby reálnej vegetácie, čo je vegetácia, ktorá sa na 

danom území naozaj nachádza, môžeme ju označiť aj ako skutočná vegetácia. Indikačný 

význam má aj odhadnutá potenciálna prirodzená vegetácia [1]. Ide o vegetáciu, ktorá by 

existovala bez vplyvu človeka a za súčasných klimatických podmienok. Biotop je súbor 

všetkých činiteľov (živých aj neživých), ktoré vzájomným spolupôsobením vytvárajú 

prostredie, ktoré spĺňa charakteristické nároky pre konkrétne sa tam vyskytujúce živé 

organizmy [1]. 

Záujmové územie (Obr.1) sa nachádza na juhozápade Slovenska na Podunajskej nížine 

a rozprestiera sa v katastroch obcí Pusté Úľany, Veľký Grob a Sládkovičovo (okres Galanta). 

Rašelinisko pri Pustých Úľanoch bolo už v minulosti odvodňované [2]. Od 50. rokov 

minulého storočia tu prebehla intenzívna ťažba rašeliny, po ktorej tu zostali viaceré vodné 

plochy a opustené zarastajúce biotopy, ktoré môžu nadobudnúť rôzne funkcie (ochrannú, 

rekreačnú a i.). V súčasnosti prebieha príprava nového územného plánu obce Pusté Úľany [3] 
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a mapovanie biotopov v okolí rašeliniska pomôže k návrhu zvýšenej ochrany chráneného 
 

vtáčieho územie Uľanská mokraď (vyhláška MŽP SR č. 437/2008 Z.z.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Vyhraničenie záujmového územia pri Pustých Úľanoch 
 
 
 

Cieľom tohto príspevku je vytvorenie mapy biotopov rašeliniska pri Pustých Úľanoch. 

Dôležitými čiastkovými cieľmi je stanovenie areálu mapovania a pôvodnej hranice rašeliniska 

(sedimentárnej bázy). 
 
 
Materiál a metódy 

 

Metodické postupy zahŕňajú štandardný postup pri mapovaní biotopov [4]. Štandardne 

prebehla prípravná fáza výskumu, počas ktorej boli získané dostupné zdroje o danom území a 

následne aj som vytvoril predbežný zoznam tried biotopov ako aj predbežnú legendu. 

Základné areály boli upresnené a zmapované priamo v teréne. Po terénnom prieskume boli 

výsledky spracované do finálnej legendy a mapy biotopov. Pôvodná hranica rašeliniska bola 

určená nahliadnutím do historických máp, kde aj na najstaršej dostupnej mape z roku 1750 

[5], ktorá naznačuje, že rozloha jazera bola oveľa väčšia ako v súčasnosti. Preto sme sa 

rozhodli hodnotiť areál, kde sú vegetačné spoločenstvá stále ovplyvnené rašelinovým 

horizontom (Ot) v pôde a zvýšenou hladinou podzemnej vody (rybníky). V okolí sa vyskytujú 

aj veľké areály ornej pôdy, ktorú sme už do územia výskumu nezahrnuli, pretože reálna 

vegetácia neodráža tieto podmienky. 
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Výsledky a diskusia 
 

V teréne bolo zistených viacero areálov vo vodnom prostredí. Jednak sme v zápisoch 

objavili rastliny zakorenené v dne a zároveň aj rastliny zakorenené v dne a plávajúce na 

hladine. V tarnockom rybníku sa dokonca nachádzala tzv. vodná papraď (Salvinia natans). 

Veľkú plochu pozostalých rybníkov po ťažbe tvoria porasty s trsťou obyčajnou (Phragmites 

australis) (Obr. 2.). Tieto porasty sú narúšané zásahom človeka (priestory pre rybárov) a na 

niekoľkých miestach každoročne odstraňované. Celkovo sa však rybníky aj tak zazemňujú. Z 

hľadiska biotopov ide o zaplavené materiálové jamy. V dvoch z týchto vodných plôch 

prebieha aktuálne ťažba piesku, takže táto vodná plocha je len v začiatočnom štádiu sukcesie - 

vodnej hydrosérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Pozostatok po ťažbe rašeliny v súčasnosti využívaný ako rybník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Tvrdý lužný les s jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior) 

a brestom hrabolistým (Ulmus carpinifolia) 

 
 

Pôvodne bolo rašelinisko zrejme slatinnou jelšinou, avšak teraz sa porasty s jelšou 

lepkavou (Alnus glutinosa) (2111500) vyskytujú len ojedinele pri rybníku pri osade Tárnoky. 

Nachádza sa tu však aj dobre vyvinutý tvrdý lužný les (2111200), kde však prevažuje brest 

hrabolistý (Ulmus carpinifolia) a jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), pričom duby  (Quercus) sa 
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tu nevyskytujú (Obr. 3.). Hladina podzemnej vody v tomto lesnom areáli v čase výskumu 

(november, 2016) kolísala od 0 cm až do 2 metre a viac. Priemerne však bola na úrovni 90 

cm. 

Viaceré odvodňovacie kanály husto zarástli krovitými porastmi, cez ktoré je náročné 

sa dostať a taktiež v nich hniezdi vodné vtáctvo (ak bývajú ešte zaplavované). Pôvodné 

ťažobné jamy, kde bola vyťažená rašelina, sa v súčasnosti využívajú ako orná pôda a 

rašelinové pôdy sa tu zmenili na úrodnú čiernicu. V blízkosti pozostalých jazier po ťažbe je 

však hladina podzemnej vody vyššia a to zrejme znemožňuje orbu a niektoré tu zarastajú a 

momentálne sú niektoré z nich pomerne pestrými vlhkomilnými lúkami alebo sa tu sukcesiou 

ujali rôzne druhy kriačin (napríklad trnkové). Žiaľ, pôvodná vegetácia slatinných jelšín sa tu 

už takmer nevyskytuje. V okolí jazierok so zvýšenou hladinou podzemnej vody v okolí sú 

tieto územia pomerne nevyužívané a sukcesia tu posúva miestne spoločenstvá postupne do 

čiastočne podobného klimaxu, ako v minulosti (tvrdý lužný les, slatinné jelšiny, vlhkomilné 

lúky, ostricové a trstinové porasty). Avšak v katastrálnom území obce Pusté Úľany prevládajú 

porasty monokultúr topoľov, ktoré v podraste výrazne podporujú invázne druhy rastlín a tým 

pádom ide o zmenené a tu nepôvodné biotopy. Rozlíšených bolo nakoniec 24 biotopov, z toho 

skoro polovica antropogénnych biotopov. Napriek extrémnemu zásahu človeka v podobe 

ťažby do tohto rašeliniska sú spoločenstvá stále schopné prirodzenej obnovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Mapa biotopov pozostatkov rašeliniska pri Pustých Úľanoch 
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Tab. 1. Biotopy nájdené a overené v teréne v záujmovom území pri Pustých Úľanoch 
 

Biotop Kód biotopu Názov biotopu 
  LESY 

1 2111000 Lužné lesy 
2 2111200 Dubovo-brestovo-jaseňové lužné lesy 
3 2111500 Jelšové lesy slatinné 
4 2118000 Porasty pionierskych drevín 
5 2122100 Kultúry agáta bieleho 
6 2122200 Kultúry topoľov 

  KRIAČINY A SKUPINY STROMOV MIMO LESA 
7 2162500 Kriačiny iného druhu 
8 2163000 Skupiny stromov, remízky 

LÚKY A PASIENKY 
9 3522100 Vlhké lúky na alúviách vodných tokov a v podmáčaných 

depresiách v nížinách a pahorkatinách 
STOJATÉ VODY A MOČIARE 

10 8A10000 Voľne plávajúce formácie vodných rastlín 
11 8A20000 Formácie ponorených (submerzných) v dne zakorenených 

cievnatých rastlín 
12 8A30000 Formácie na hladine plávajúcich v dne zakorenených rastlín 
13 8B10000 Trsťové porasty stojatých vôd močiarov 
14 8B22000 Vysokosteblové ostricové porasty litorálneho stupňa 
15 8234000 Materiálové jamy 

 
16 8150000 Kanál 

 
17 A110000 Polia 
18 A113000 Medza 

TEČÚCE VODY 
 

ANTROPOGÉNNE BIOTOPY 

19 A200000 Porasty drevín antropogénneho pôvodu 
20 A300000 Stavby v extraviláne 
21 A430000 Opustené ťažobné jamy 
22 A520000 Cestné komunikácie (cesty) 
23 A521000 Poľná cesta 

  24 A522000 Lesná cesta   
 
 
 
 
 

Záver   
Rašelinisko pri Pustých Úľanoch bolo kedysi rozsiahlym jazerom a teórie jeho vzniku 

 

sú rôzne. Každopádne človek výrazne zasiahol do tohto ekosystému ťažbou rašeliny a tým 

výrazne pretvoril miestnu krajinu. Okrem ďalšieho výskumu, či už botanického, 

zoologického, paleoekologického, alebo geografického, je potrebné presadiť aj náležitú 

ochranu tohto územia. Niektoré antropogénne biotopy by sa mohli vrátiť sukcesiou k 

prirodzeným. Podpornou funkciou daného územia by mohla byť aj rekreácia (rybárstvo) a 

nielen intenzívne lesné hospodárstvo spôsobujúce šírenie inváznych druhov. 
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Abstract 

 

Analysis of current state of industrial parks in the NUTS II Eastern Slovakia region (31.12.2016) 
Industrial parks provide a unique opportunity to become a great partner of growing and profitable 

companies which are operating in various kinds of industry. It provides preferable conditions to either start 
a business here or further develop already existing trades. Especially, the Eastern Slovakia region is the least 
developed Slovak region in terms of regional income, employment or lower intensity of innovation activities. 
Region is characterized by high labour productivity of the highly skilled workforce in contrast with low labour 
cost. The article analyzes the current state of industrial parks and evaluates their performance in terms of their 
occupation by investors. 

 
Keywords: industrial parks; the NUTS II Eastern Slovakia region; greenfields; availability; investors 

 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Problematika  priemyselných  parkov  na  Slovensku  je  známa  len  v posledných 
 

desaťročiach, resp. od vzniku prvého priemyselného parku vo Vrábľoch v roku 2000 [1]. 
 

Hlavným cieľom vedeckého príspevku je analyzovať aktuálny stav priemyselných 

parkov (ďalej PP) v regióne NUTS II Východné Slovensko. Zamerali sme sa na existujúce 

a skolaudované PP. Hodnotili sme obsadenú plochu, počet zamestnancov a typ vlastníkov. Od 

týchto ukazovateľov sa odvíja následná etablovanosť investormi v jednotlivých parkoch. Na 

prílev a následné kompletné zaplnenie PP domácimi a zahraničnými investormi vplýva 

množstvo faktorov, medzi ktorými je prepojenosť s cestnými komunikáciami, kvalifikovaná 

pracovná sila, či lokalizácia siete odborných stredných a vysokých škôl. 
 
 
Materiál a metódy výskumu 

 

S rozvojom podnikania, medzinárodným pohybom kapitálu, predovšetkým 

zahraničných investícií, bolo potrebné v podkapitalizovanej ekonomike venovať pozornosť 

vytváraniu podmienok pre prílev zahraničných investícií, akou bola aj príprava zákona o PP 

ako o účinnom prostriedku oživenia ekonomiky [2]. Zákon č. 193/2001 Z. z. o podpore na 

zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. definuje 

priemyselný park ako územie vymedzené územným plánom obce alebo územným plánom 
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zóny, na ktorom sa vykonáva alebo má vykonávať priemyselná výroba alebo služby jedného, 

či viacerých podnikateľov [3]. Podľa Kremského [4] vo všeobecnosti najväčším prínosom PP 

je, že napomáhajú hospodárskemu rastu regiónov, lákajú investorov najmä zo zahraničia, 

prinášajú nové investície, pracovné miesta a svojou prítomnosťou podporujú rozvoj obcí, 

v ktorých sa nachádzajú. 

V snahe naplniť hlavný  cieľ  vedeckého  príspevku  sme  využili  viacero  metód. 

V prvom rade sme zhromaždili čo najviac relevantných informácií a poznatkov týkajúcich sa 

uvedenej problematiky. Neskôr sme využívali hlavne analytické metódy a metódy 

komparácie. 

Predmet nášho skúmania predstavovali PP v regióne NUTS II Východné Slovensko. 

Pri analýze regiónu je potrebné si uvedomiť jeho vnútorné rozdiely. Na jednej strane mestá 

s výrazným rastovým potenciálom (Košice, Prešov, Poprad, Humenné) a na strane druhej 

územia takmer bez infraštruktúry a možnosti uplatnenia obyvateľstva. Usilovali sme sa 

priblížiť aktuálny stav obsadenosti PP v spomínanom regióne a poukázať na ich úlohu vo 

vytváraní podmienok na budovanie hospodárskych vzťahov s významnými investormi. 

Obsadenosť sme hodnotili na základe percentuálneho podielu obsadenej plochy investormi 

v jednotlivých PP. Snažili sme sa identifikovať hlavné dôvody budovania PP v regiónoch 

a problémy s tým spojené. Využili sme aj osobnú konzultáciu s pracovníkmi agentúry SARIO 

(Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu), vďaka ktorej sme získali množstvo 

informácií. Na základe odbornej literatúry [1,2,4], elektronických informačných zdrojov 

agentúry SARIO  [5],  dokumentov  Ministerstva  hospodárstva  Slovenskej  republiky  [8] 

a individuálnych internetových stránok jednotlivých PP sme vytvárali prílohy, pomocou 

ktorých sme chceli efektívnejšie a dôkladnejšie priblížiť súčasný stav PP v regióne NUTS II 

Východné Slovensko. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Región NUTS II Východné Slovensko je administratívne rozdelený medzi Prešovský 

a Košický samosprávny kraj (regióny NUTS III). Zo socioekonomického hľadiska je  to 

región s najvyššou mierou nezamestnanosti (Tab. 1). Tvorí ho spolu 40 miest a 1 126 obcí 

(38,5% obcí Slovenska)  [7].  Nízka hustota veľkých miest a rozdrobená sídelná štruktúra 

v podobe veľkého počtu malých obcí v regióne patrí k značným nevýhodám. 

Podľa údajov agentúry SARIO [5] a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky 

[8] je k 31.12.2016 na území regiónu NUTS II Východné Slovensko 26 PP z toho v 

Prešovskom kraji 13 a v Košickom kraji tiež 13 (viď Obr. 1). 
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Tab. 1. Región NUTS II Východné Slovensko – dôležité charakteristiky (k 31.12.2016) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [6,9] 

 

 
 

Plne obsadených je 6 PP, ide o parky založené prevažne v rokoch 2002 – 2006 (Tab. 

2). Celková obsadená plocha všetkých PP je 44%. Väčšina je vo vlastníctve mesta/obce (16), 

avšak v posledných rokoch sa zvyšuje podiel súkromných vlastníkov (Obr. 2), a to hlavne 

v okresoch Košického kraja (Košice, Košice – okolie). Aj napriek tomu, že PP na 

východnom Slovensku neustále pribúdajú, väčšina z nich je poloprázdnych alebo prázdnych. 

Z celkového počtu PP v regióne je úplne neobsadených takmer 30%. Dlhodobo prázdnymi 

zostávajú PP v Levoči, Vranove nad Topľou, Trebišove, Kojšove, či Gelnici (Obr. 1). Od ich 

založenia (Tab. 2) bojujú s nedostatkom investorov, ktorí by pomohli podporiť rast priemyslu 

a  služieb.  Súčasným   trendom   je   budovanie   PP   na   zelenej   lúke   (tzv.   greenfields). 

V sledovanom regióne je vyčlenených 9 greenfields zón v územnom pláne evidovaných ako 

PP (Obr. 1: PP 27-35). Tieto zóny sú bez zástavby, avšak s vybudovanými inžinierskymi 

sieťami a pripravené na vstup potencionálnych investorov. 
 
 

1 – Poprad – Matejovce, 
2 – Kežmarok – Pradiareň, 
3 – Levoča, 
4 – Lipany, 
5 – Bardejov, 
6 – Stropkov, 
7 – Záborské, 
8 – Petrovany, 
9 – Vranov nad Topľou – Ferovo, 
10 – Myslina, 
11 – Chemes Humenné, 
12 – Humenné – Gutmanovo, 
13 – Snina, 14 – SNV, 
15 – SNV – Podskala, 
16 – Rožňava, 
17 – Krompachy, 
18 – Gelnica, 
19 – Jaklovce, 
20 -  Kojšov 
21 – Košice – Immopark, 
22 – Veľká Ida, 
23 – Kechnec, 
24 – Trebišov, 
25 – Michalovce, 
26 – Strážske 
27 – Svidník - Juh 
28 – Medzilaborce 
29 – Prešov - Grófske 
30 – Spišský Hrhov 
31 – Nová Polhora 
32 – Moldava nad Bodvou 
33 – Cestice 
34 – Košice - Šaca 
35 – Sobrance - Bunkovce 

 

 
 

Obr. 1. Lokalizácia priemyselných parkov a ich obsadená plocha (v %) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [5] 
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Jedným z najúspešnejších a najväčších (332 ha) je PP Kechnec. Zamestnáva takmer 3 500 

zamestnancov a v jeho  areáli  sídli  16  spoločností.  Enormná  angažovanosť  starostu  obce 

a zástupcov samosprávy je príkladom fungujúceho a prosperujúceho PP v regióne NUTS II 

Východné Slovensko. 

 
Obr. 2. Priemyselné parky podľa typu vlastníka 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa [5] 
 
 

Tab. 2: Priemyselné parky podľa roku založenia 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [5] 

 
 

Rok založenia 
 

Priemyselný park 
 

2002-2006 Lipany, Chemes Humenné, Humenné Gutmanovo, Snina, Trebišov, Michalovce, 
Kechnec, Spišská Nová Ves 

 
2007-2011 

 
Poprad - Matejovce, Kežmarok, Petrovany, Záborské, Vranov nad Topľou - Ferovo, 

Myslina, Stropkov, Gelnica, Kojšov, Jaklovce, Strážske, Rožňava 
 

2012-2016 Levoča, Bardejov, Košice - Immopark, Spišská Nová Ves - Podskala, Veľká Ida, 
Krompachy 

 
 

Z priestorového hľadiska záujem vzrastá predovšetkým o druhé najväčšie mesto 

Slovenska –  Košice, ktoré sa so svojou strategickou polohou na dopravných koridoroch 

intenzívne otvára podnikateľskému a investičnému prostrediu. Zároveň disponuje kvalitným 

zázemím odborného stredného a vysokého školstva, keďže sa tu nachádza Technická 

univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Univerzita Veterinárnej medicíny, či stredné 

odborné učilištia [10]. Príkladom úspešného projektu je aj Košice-Immopark (založený v roku 
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2012), ktorý zaujal zahraničných investorov najmä vysokokvalitnou infraštruktúrou, 

blízkosťou medzinárodného letiska, napojením na rýchlostnú komunikáciu a v súčasnosti 

zamestnáva viac ako 4 000 zamestnancov. 

Podľa vyjadrenia agentúry SARIO [5] vzdialenosť PP od úseku diaľnice (resp. 

rýchlostnej cesty) má výrazný vplyv pre potencionálnych investorov. Na základe toho sme 

zistili, že priemerná vzdialenosť v Prešovskom kraji dosahuje 31,7 km, kde najvzdialenejším 

je PP v Snine (93 km) a najpriaznivejšiu polohu v rámci kraja pozorujeme v PP Poprad – 

Matejovce (1 km od diaľnice D1). Pre porovnanie v Košickom kraji je priemerná vzdialenosť 

PP od úseku diaľnice (resp. rýchlostnej cesty) 27,7 km. Najnevýhodnejšiu polohu má PP 

v Strážskom (60,2 km od diaľnice D1) a najdostupnejším je PP Kechnec, ktorým prechádza 

úsek rýchlostnej cesty R4 [11,12]. 
 
 

Záver   
Predložený  príspevok  predstavuje  súčasný  stav  priemyselných  parkov  v regióne 

 

NUTS  II  Východné  Slovensko,  s dôrazom  na  ich  obsadenosť  a hlavné  problémy  s tým 

spojené. 

Región NUTS II Východné Slovensko je v porovnaní s inými regiónmi Slovenska pre 

investorov výhodný predovšetkým z hľadiska nízkych nákladov na pracovnú silu pri pomerne 

vysokej produktivite práce. Na druhej strane pomerne veľká vzdialenosť priemyselných 

parkov od diaľničných úsekov a rýchlostných ciest spôsobuje, že ekonomické a priemyselné 

subjekty postupne strácajú záujem o tieto podnikateľské priestory. V snahe znížiť dlhodobú 

nezamestnanosť v sledovanom regióne bolo budovanie PP jednou z dôležitých úloh. Napriek 

vybudovaniu viacerých PP, pozorujeme minimálnu obsadenosť a zamestnanie obyvateľom 

nepriniesli. Najčastejším dôvodom je odľahlosť ich lokalít a nevyhovujúca dopravná 

infraštruktúra. Naše zistenia súhlasia s vyjadrením agentúry pre rozvoj investícií a obchodu 

SARIO [5], ktorá ako hlavné dôvody nezáujmu investorov etablovať sa na východnom 

Slovensku charakterizuje  vysokú  vzdialenosť  niektorých  PP  od  diaľničného  napojenia 

a ostatnej dopravnej infraštruktúry, nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nedostatočné 

kapacity inžinierskych sietí a nedobudovaná infraštruktúra priemyselných lokalít. Podľa 

našich zistení významnú úlohu zohráva aj osobná iniciatíva miestnej samosprávy, či 

súkromných vlastníkov a ich schopnosť v správnom čase zareagovať na dopyt. Sme toho 

názoru, že pri príprave projektov je najdôležitejšie dôkladne zhodnotiť a preveriť každú 

lokalitu, aby nedochádzalo k neefektívnemu čerpaniu finančných prostriedkov na výstavbu 

PP. 
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Abstract 

 

Comparison of pixel-based approach and object-oriented approach for creating a forest mask using 
aerial multispectral imagery and lidar data 

In the article, we deliver comparison of object-oriented and pixel-based approaches for creating forest 
mask using aerial multispectral imagery and lidar data. The delineation of forested areas is a critical issue as 
delineated forest mask is major input for numerous forest research applications. The article provides an analysis 
of the most  powerful classification methods comparing both of the  presented approaches. We use  aerial 
multispectral imagery and lidar data. Research is located in the area of hydropower plant Gabčíkovo in cadastral 
area of Baka. Total research area represents 202,38 hectares. The results of our research present great importance 
in automatization process of determining forest areas and may lead to elimination of manual operation. However, 
the presence of an interpreter is indispensable in the process of training and test areas creation and determining 
threshold values while developing automatic algorithm. 

 
Keywords: aerial multispectral imagery; lidar data; forest mask; object-based and pixel-based approach 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Využívanie letecky získavaných údajov je najčastejší spôsob pre výskum území 

zameraný na sledovanie ekologických ukazovateľov. Taktiež predstavujú najdlhšie prístupnú 

a stále sa rozrastajúcu databázu, ktorá obsahuje informácie, z ktorých vieme odvodiť 

priestorové zmeny krajiny. Vo viacerých prípadoch táto databáza siaha do 30tych rokov 20. 

storočia [1]. K tradičným metódam leteckého zberu údajov sa v posledných rokoch čoraz 

častejšie pridávajú aktívne snímacie systémy – najčastejšie laserové (lidarové) skenovanie. 

S využívaním týchto technológii je možné očakávať čoraz presnejšie výsledky a preto je 

potrebná dôkladná príprava pred experimentom a používanie správnych metód. 

Procesom tvorby masky lesa sa nazýva proces odlíšenia lesa od ostatných kategórii 

krajinnej pokrývky.  Vo  výsledky  odlišujeme  lesné  plochy  a  ostatné  kategórie,  ktoré 

z hľadiska cieľa práca nazývame nelesné plochy. V procese hodnotenia zdravotného stavu 

lesných porastov ide o veľmi dôležitú operáciu, keďže všetky charakteristiky lesných 

spoločenstiev sa neskôr odvodzujú len z pixelov, ktoré sú klasifikované ako lesné plochy [2]. 

Problematikou  tvorby  masky  lesa  sa  aspoň  čiastkovo  zaoberajú  práce  viacerých 
 

autorov. Pre prípadovú štúdiu vyberáme iba niektorých [3 – 5]. 
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Cieľom príspevku je porovnanie klasifikačných algoritmov v procese tvorby masky 

lesa v rôznych prostrediach. Porovnávame klasifikačné algoritmy z objektovo-orientovaným 

prístupom v  prostredí  eCognition  Developer  a  pixelovo-orientované  algoritmy  dostupné 

v prostredí GRASS GIS, QGIS resp. SAGA GIS. V prípade pixelovo-orientovaného prístupu 

sa zameriavame na algoritmy tzv. kontrolovanej klasifikácie, ktoré na základe doteraz 

získaných skúseností dosahujú lepšie výsledky ako iné pixelovo-orientované algoritmy. 

Výstupné údaje sú využívané v operáciách pri práci s priestorovými údajmi s vysokým 

rozlíšením. Príkladom takýchto operácii môže byť hodnotenie zdravotného stavu lesných 

porastov, mapovanie dynamiky zmien lesných porastov a iné. 
 
 
Materiály a metódy 

 

Záujmové územie sa nachádza v oblasti ľavostrannej inundácie Dunaja v katastrálnom 

území obce Baka. Územie má rozlohu 202,38 hektára. Nachádza sa v CHKO Dunajské Luhy 

medzi Bodíckym  a  Bačianskym  ramenom.  Lokalita  patrí  medzi  najvýznamnejšie  územia 

v CHKO Dunajské Luhy, keďže v tejto oblasti sa nachádzajú najzachovalejšie spoločenstvá 

lužných lesov, ku ktorým sa viaže výskyt dravca – orliaka morského. 

V oblasti ramennej sústavy sa nachádzajú stanovištia zodpovedajúce prechodným 

luhom. Ich výskyt je podmienený hladinou podzemnej vody. Podľa lesníckej typizácie 

lesných spoločenstiev sa tu vyskytujú najmä dubové lužné jaseniny a brestové lužné jaseniny. 

Podľa LHP z roku 2005 v drevinovom zložení v sledovanej oblasti prevládajú 

šľachtené topole (Populus sp.), topole domáce (Populus nigra L. a P. alba L.), vŕby (Salix 

alba, S. fragilis L.) a jasene (najmä Fraxinus angustifolia VAHL) [2]. 

Údaje boli snímkované resp. skenované v dňoch 21.05 - 22.05.2014. Letecké snímky 

boli dodané vo formáte .TIF s priestorovým rozlíšením 0,5 metra. Snímkovacím zariadením 

bolo zariadenie Leica  RCD30.  Údaje  leteckého  skenovania  boli  užívateľovi  dodané 

vo formáte .LAS (v. 1.2). Hustota bodov dosahovala 16 bodov / m2. Skenovacím zariadením 

bolo zariadenie Leica ALS 70-CM. Dáta boli importované do prostredia eCognition 

Developer, po spracovaní a filtrácii boli interpolované do formátu .TIF s rozlíšením 0,5 metra 

a následne boli použité na ďalšie spracovanie. V procese tvorby masky lesa sa využívali údaje 

získané z tzv. prvého odrazu a údaje o počte odrazov v signáli. 

V procese masky lesa sme sa zamerali na tvorbu masky lesa viacerými navzájom od 

seba odlišnými prístupmi. V rámci jednotlivých prístupov sme využívali viaceré metódy a 

algoritmy, ktoré sa od seba odlišujú na základe rôznych kritérií. 
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Pre potreby tvorby masky lesa sme využili metódy, ktoré uvádzame v Tab. 1. 

Využívané metódy sú metódami, ktoré nájdeme v niektorých GIS prostrediach, aj to dokonca 

len v rámci nadstavieb týchto softvérov - Spatial Analyst v ArcMap, SCP plugin v QGIS, 

OTB v prostredí QGIS. Ich podrobnejšou špecifikáciou sa zaoberajú viacerí slovenskí aj 

zahraniční autori [6 – 9]. 
 

Tab. 1. Použité metódy rozdelené podľa prístupov a prostredie, ktoré bolo využívané 
Pixelovo-orientovaný prístup Prostredie Objektovo-orientovaný prístup Prostredie 
Mahalanobis Distance  

 
 
 

SAGA 

viacúrovňová segmentácia  
eCognition  

Maximum Likelihood 
viacúrovňová segmentácia + 
kontrastná segmentácia 

Minimum Distance  
Parallelepiped 
Spectral Angle Mapping 
Winner Takes All 
Minimum Distance (DMS - prvý odraz) SCP 
K-means (CIR) OTB 
K-means (DMS - prvý odraz)  

 

Objektovo-orientovaný prístup funguje na princípe, v ktorom každý z objektov má 

svoju osobitnú identitu. Obsahuje geometrické, rádiometrické, topologické a iné ďalšie 

množstvo informácii. Princíp tohto druhu klasifikácie spočíva v cyklicky sa opakujúcich 

procesoch segmentácie a klasifikácie, počas ktorého sa vytvára hierarchický systém. 

Najčastejších hierarchický systém je založený na kritériu veľkosti - mierky jednotlivých 

segmentov, nazývaný viacúrovňová segmentácia (multiresolution segmentation) [6]. V Tab. 2 

sú prahové hodnoty pre potreby klasifikácie v procese viacúrovňovej segmentácie. V prípade 

objektovo-orientovaného prístupu sme výsledné objekty klasifikovali do dvoch tried: trieda 

nelesné plochy a trieda les. 

V rámci práce s objektmi môžu nastať situácie, kedy objekty získavajú také vlastnosti, 

že už sa nedajú spoľahlivo segmentovať a klasifikovať. Často sa to stáva aj v prípade 

klasifikácie lesných porastov, kde sú plochy korún a plochy tieňov medzi korunami, tak malé 

a často sa opakujúce, že sa nedá stanoviť správna hodnota mierky, kompaktnosti alebo tvaru 

pri segmentácii. Preto je často využívanou aj metóda kontrastnej segmentácie (contrast split 

segmentation). Tento algoritmus maximalizuje kontrast medzi svetlými a tmavými objektmi 

podľa stanovenej minimálnej veľkosti objektu a následne vyhľadáva prahovú hodnotu 

optimálnej intenzity v každom objekty. Vznikajú tým dostatočne malé objekty, ktoré sa od 

seba odlišujú výrazným kontrastom [6]. 

V rámci pixelovo-orientovaného prístupu (Tab. 1) môžeme sledovať využívanie najmä 

takých  klasifikačných  metód,  ktoré  nazývame  kontrolované  klasifikačné  metódy.  Ide  o 
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n 

 

metódy vytvorené v prostredí SAGA GIS a metódu vytvorenú pomocou Semi-automatic 

plugin v prostredí QGIS. Tento typ klasifikácie je riadený interpretátorom s využívaním 

vytvorených trénovacích množín. Tieto množiny sú základným vstupom do rozhodovacej 

úlohy, v ktorej sú pixely zaraďované do triedy, ktorá im je svojimi spektrálnymi vlastnosťami 

najviac podobná [7]. Nástroj Winner Takes All využíva v prostredí SAGA GIS užívateľom 

zvolené metódy klasifikácie a vo výsledku zohľadňuje početnosť klasifikácie pixelu do 

jednotlivých tried a následne zaraďuje pixel do takej triedy, kde je početnosť najvyššia. 
 

Tab. 2. Prahové hodnoty použité v klasifikačných algoritmoch podľa úrovní 
úroveň vstupná trieda obrazová vrstva operátor hodnota výstupná trieda 

 

1 neklasifikované počet odrazov <= 1,3 nelesná plocha 
neklasifikované IR < 60 nelesná plocha 

 

2 neklasifikované počet odrazov <= 1,73 nelesná plocha 
neklasifikované IR < 60 nelesná plocha 

 
 

3 

neklasifikované IR < 80 nelesná plocha 
neklasifikované G >= 11,5 les 
neklasifikované R < 10 nelesná plocha 
neklasifikované  =  les 

les G < 11,5 nelesná plocha 
 

V prípade pixelovo-orientovaného prístupu sme vytvárali 4 triedy: voda, nelesná 

plocha, koruna a tieň. Pre prípadovú štúdiu tvorby masky lesa sme následne výsledné rastre 

reklasifikovali do binárneho rastra, predstavujúceho lesnú a nelesnú plochu. 

Kontrolu trénovacích množín vykonávame s využitím Bray-Curtisovej podobnosti. Tá 

je vyjadrená ako: 
 

S (x, y) = 100   i =1 
n 

 

(xi  yi 

) 
n 

 
 *100 

 
 [I.] 

 i =1 
xi  + i =1 

yi   
 

pričom: x = spektrálna hodnota prvého vektoru; y = spektrálna hodnota druhého vektoru; n = 

počet spektrálnych kanálov. Bray-Curtisová podobnosť je vyjadrená v percentách, kde 0 % 

znamená, že spektrálne hodnoty sú úplne odlišné a 100 %, že sú úplne rovnaké [9]. 

Priemerné spektrálne hodnoty podľa jednotlivých kanálov uvádzame v Tab. 3. 

Vypočítané hodnoty Bray-Curtisovej podobnosti  v  tab.  4,  pričom  výpočet  prebiehal 

na spektrálnych kanáloch IR + R + G, keďže hodnoty,  ktoré  sa  nachádzajú  v  "kanáli" 

DSM - 1. odraz majú iný rozsah a vyjadrujú priemernú nadmorskú výšku v pre jednotlivé 

signatúry. Tieto hodnoty sa avšak nakoniec ukazujú ako veľmi dôležité, pretože vďaka nim 

získavame dôležité informácie, ktoré významne ovplyvňujú výsledky klasifikácie. 

Problematickou sa podľa tab. 4 môže ukazovať klasifikácia tried nelesná plocha a 

koruna, kde výsledky Bray-Curtisovej podobnosti majú takmer identické spektrálne výsledky. 
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Práve v tomto prípade sa významne prejavuje využitie lidarových údajov, kde na základe 

Tab. 3 zisťujeme rozdielnosť práve v nadmorskej výške. 
 

Tab. 3. Priemerné spektrálne hodnoty jednotlivých kanálov a priemerné hodnoty nadmorskej výšky 
v m n. m. jednotlivých tried získané z vrstvy DSM - 1. odraz 

plocha / kanál IR R G DSM - 1. odraz 
Voda 17,49 80,23 83,14 158,29 

nelesná plocha 148,21 34,67 41,42 161,17 
koruna 133,69 32,01 37,78 182,92 
Tieň 40,52 6,52 6,59 162,65 

minimum 0 0 0 156,67 
maximum 255 255 255 204,07 

 

Tab. 4. Vypočítané hodnoty Bray-Curtisovej podobnosti v % 
 voda nelesná plocha koruna tieň 

Voda - 44,42 49,16 26,55 
nelesná plocha - - 96,95 40,30 

koruna - - - 38,71 
Tieň - - - - 

 

Presnosť každej vygenerovanej masky lesa bola overovaná pomocou klasifikačnej 
matice a výpočtom kappa koeficientu. Kappa koeficient meria zhodu medzi dvoma 
hodnotiteľmi, pričom hodnotí skupinu s n rozsahom. Na rozdiel od klasifikačnej matice má 
výhodu v tom, že zohľadňuje pravdepodobnosť náhodnej zhody [9]. Hodnotenie prebiehalo 
na vzorke 300 bodov v pravidelnej mriežke v rámci záujmového územia. Do kategórie les 
bolo zaradených celkovo 110 bodov, do kategórie nelesné plochy bolo zaradených 190 bodov. 

 
Výsledky a diskusia 

 

V Tab. 5 sú zobrazené výsledky celkovej presnosti vygenerovanej masky lesa podľa 
klasifikačnej matice a vypočítané hodnoty kappa koeficientu. Najlepšie výsledky dosahujú 
metódy objektovo-orientovaného prístupu, hlavne metóda, ktorá využíva kontrastnú 
segmentáciu. Z metód pixelovo-orientovaného prístupu sú to metódy kontrolovanej 
klasifikácie, najmä maska lesa generovaná metódou Winner Takes All s presnosťou 92,67%. 

Výsledky  bez  použitia  lidarových  údajov,  s  využitím  nástroja  Winner  Takes  All, 
 

dosiahli výsledok kappa = 0,46 a výsledky s využitím lidarových údajov kappa = 0,85. 
 

Objektovo-orientované metódy poskytujú ucelenejšie výsledky, ktoré vizuálne pôsobia 
kompaktne, ale pre potreby ďalšieho výskumu sú v podobe, akú prezentujeme v príspevku 
menej použiteľné. V priebehu hĺbkového výskumu pre potreby diplomovej práce je 
spresňovaný objektovo-orientovaný prístup využitím odvodeného komponentu, ktorý je 
odvodený tak, aby vyrovnával rozdiely medzi spektrálnymi vlastnosťami stromov - najmä 
spektrálne veľmi odlišnými druhmi ako Populus nigra L. a Salix alba. Proces nateraz nie je 
vyladený a výsledky tohto procesu preto nie sú dostatočné a publikované v rámci príspevku. 

Časté je aj využitie neriadenej klasifikácie na maske lesa vytvorenej objektovo- 
orientovaným prístupom a tým naberá maska lesa na presnosti a vierohodnosti. 

1388 



Tab. 5. Celková presnosť klasifikácie získaná z klasifikačnej matice a vypočítaný kappa koeficient 
Pixelovo-orientovaný 

prístup 
Celková 
presnosť 

Kappa 
koeficient 

Objektovo-orientovaný 
prístup 

Celková 
presnosť 

Kappa 
koeficient 

Mahalanobis Distance 89,00% 0,775 viacúrovňová segmentácia 91,67% 0,826 
 

Maximum Likelihood 
 

89,00% 
 

0,773 viacúrovňová segmentácia + 
kontrastná segmentácia 

 

96,00% 
 

0,916 

Minimum Distance 83,00% 0,629  
Parallelepiped 86,29% 0,710 

Spectral Angle Mapping 80,00% 0,566 
Winner Takes All 92,67% 0,845 

Minimum Distance 
(DMS - prvý odraz) 

 

85,33% 
 

0,685 

K-means (CIR) 85,33% 0,707 
K-means (DMS - prvý 

odraz) 
 

85,00% 
 

0,695 

 

Záver   
V príspevku sme prezentovali najbežnejšie využívané prístupy a metódy pre tvorbu 

masky lesa. Významný prínos poskytuje tento príspevok ako prehľad používaných metód, ich 
praktické využitie a ich presnosť. Výsledky prezentujú zároveň veľký význam 
automatizovaných procesov pri určovaní lesných porastov a odbúravajú manuálnu činnosť 
interpretátora. Interpretátor je avšak nenahraditeľný v procese tvorby trénovacích alebo 
testovacích plôch a pri určovaní prahových hodnôt pri tvorbe automatizovaného algoritmu. 
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Abstract 

 
Identification of spatiotemporal clusters of incidence of selected infectious diseases in the Slovak 

Republic in 2005 – 2013. 
Cases of infectious diseases tend to cluster in space and time. To effectively control their spread, we 

need to identify these spatial, temporal, and spatiotemporal clusters. Several tools exist to meet this end, one of 
them being SaTScan™ software. It can detect spatial, temporal as well as complex spatiotemporal clustering. We 
used it to identify spatiotemporal clusters of seven selected infectious diseases in Slovakia, namely shigellosis, 
campylobacter enteritis, whooping cough, Lyme disease, Central European tick-borne encephalitis, acute 
hepatitis A, and scabies, using data from 2005 to 2013 and including age and sex structure of the population. 
Several spatiotemporal clusters were found for every analysed disease, with most of them for scabies. 

 
 
Keywords: infectious diseases; spatiotemporal scan; spatiotemporal cluster; SaTScan; Slovak Republic 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Prípady prenosných ochorení majú zo svojej podstaty tendenciu priestorovo a časovo 

sa koncentrovať. Miesta, kde dochádza k zvýšenej početnosti výskytu, je potrebné sledovať 

pre skoré a účelné zasiahnutie proti zdroju ochorenia a takisto pre preventívne opatrenia, ktoré 

je efektívnejšie adresovať na zraniteľné lokality ako globálne. Analýza vzorov výskytu 

(časových, priestorových, časopriestorových) je nevyhnutá pre poznanie šírenia ochorenia, 

prípadne aj hľadanie zdrojov ochorenia, ak sú neznáme [1]. Taktiež je následne možné (viac 

či menej spoľahlivo) modelovať výskyt ochorení v budúcnosti, a pripraviť sa tak na ich 

šírenie efektívnejšie. Priestorové zhluky možno identifikovať aj vizuálne z jednoduchého 

kartogramu, ale výsledky takéhoto postupu môžu závisieť od zvolenej klasifikačnej metódy 

[2]. V prípade časopriestorových zhlukov by bola ich vizuálna identifikácia veľmi 

komplikovaná, preto tu vyvstáva o to väčšia potreba aplikovať štatistické metódy. 

Hlavným cieľom príspevku je vykonať časopriestorovú analýzu vybraných prenosných 

ochorení na základe údajov z Epidemiologického informačného systému (EPIS) v rokoch 

2005 – 2013 s využitím prístupu s názvom časopriestorový sken, ktorý je implementovaný vo 

voľne dostupnom softvéri SaTScan™. 
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Materiál a metódy 
 

V Slovenskej republike je každý výskyt prenosného ochorenia hlásený a evidovaný 

v systéme EPIS, ktorý spravuje Úrad pre verejné zdravie SR. Zaznamenávajú sa prípady 

výskytu diagnóz z kapitoly 1 – Infekčné a parazitárne ochorenia a prenosných ochorení z 

ostatných kapitol Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) [3]. Evidované údaje sú o. i. 

vek, pohlavie, trvalý pobyt (obec) nakazeného, dátum infikovania a dátum hlásenia prípadu. 

K dispozícii máme údaje za roky 2005 – 2013. Okrem toho sme využili údaje o vekovom 

zložení obyvateľstva podľa pohlavia prístupné z databázy DATAcube. Štatistického úradu SR 

[4], konkrétne stredný stav v príslušnom kalendárnom roku. 

Údaje sme spracovali v štatistickom softvéri R a pomocou knižnice rsatscan ich 

pripravili do formátu, ktorý vyžaduje softvér SaTScan™. Zo 76 evidovaných diagnóz sme 

vybrali sedem, s ktorými sme ďalej pracovali, podľa početnosti výskytu a tak, aby boli 

zastúpené rôzne typy infekcií (Tab. 1). 
 
 

Tab. 1. Početnosť výskytu 7 vybraných diagnóz prenosných ochorení v SR v rokoch 2005-2013. Diagnózy 
sú farebne odlíšené podľa typu infekcie (svetločervená: alimentárne nákazy, modrá: respiračné nákazy, zelená: 

zoonózy, žltá: vírusové hepatitídy, tmavočervená: nákazy kože a slizníc). Kód diagnózy sa uvádza podľa 
Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH 10 [3] 

 
kód diagnóza 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 spolu 

 
A03 

bacilová červienka 
(dyzentéria) - šigelóza 

 
534 

 
477 

 
596 

 
569 

 
434 

 
412 

 
650 

 
488 

 
318 

 
4478 

A04.5 kampylobakteriálna enteritída 2204 2799 3421 3148 3917 4584 4751 5858 5955 36637 
 
A37.0 

divý kašeľ vyvolaný 
Bordetella pertussis 

 
18 

 
19 

 
22 

 
148 

 
298 

 
1333 

 
938 

 
958 

 
888 

 
4622 

A69.2  Lymeská choroba 625 504 583 796 723 797 644 576 844 6092 
 
A84.1 

 stredoeurópska kliešťová 
encefalitída 

 
47 

 
86 

 
50 

 
78 

 
76 

 
91 

 
107 

 
102 

 
164 

 
801 

B15 akútna hepatitída A 529 469 378 729 1451 1456 397 124 204 5737 
B86 svrab 1235 1187 1144 937 973 1017 1223 1421 1693 10830 

 
 

Samotné časopriestorové analýzy sme vykonali v softvéri SaTScan™. Tento prístup sa 

nazýva časopriestorový sken, resp. skenová štatistika. Skenové štatistiky v softvéri SaTScan™ 

fungujú na princípe okna pohybujúceho sa v čase a priestore a hľadajúceho výskyt, ktorý je 

výrazne odlišný (vyšší – hotspots alebo nižší – coldspots) od očakávaných hodnôt. Oknom v 

čase je časový interval, v priestore kružnica alebo elipsa. Veľkosť okna sa v priebehu 

skenovania mení a ako finálny zhluk je identifikovaný ten s najnižšou pravdepodobnosťou 

náhodnosti jeho existencie, ak nepresahuje hladinu 0,05 [5]. 

Keďže údaje o počte výskytov ochorení sú diskrétne, zvolili sme diskrétnu verziu 
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skenovej štatistiky, konkrétne Poissonov model, ktorý je určený pre takéto údaje a okrem 

počtu prípadov si vyžaduje aj veľkosť danej populácie (t. j. počet obyvateľov v štatistických 

jednotkách), nemusíme teda počítať štandardizované hodnoty. Zároveň pridáme aj ďalšie 

kovariáty (pohlavná a veková štruktúra). Vďaka tomu výsledky neovplyvnia rozdiely vo 

vekovom či pohlavnom zložení skúmaných priestorových jednotiek, ak sa výskyt ochorenia 

líši v rôznych vekových či pohlavných kategóriách. Vzhľadom na časovú náročnosť 

spracovania analýz na úrovni obcí (2927 jednotiek) sme v tejto etape pracovali len s 

kruhovým priestorovým oknom. 

Časopriestorový sken pre každý centroid priestorovej jednotky identifikuje vždy len 

jeden priestorový zhluk. To je nevýhodou najmä pri údajoch za dlhší časový rad, kedy môžu 

byť zhluky v rôznom časovom období lokalizované na rovnakom mieste; SaTScan™ však 

identifikuje len ten, ktorý je štatisticky najvýznamnejší. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Zhluky identifikované na úrovni obcí a okresov boli v priestore veľmi podobné a až na 

niekoľko prípadov sa prekrývali. Prirodzene bol ale priestorový rozsah zhlukov 

identifikovaných na úrovni okresov väčší. Z toho možno usúdiť, že pre hrubšiu identifikáciu 

hlavných ohnísk výskytu infekčných ochorení je dostatočná analýza na úrovni okresov, ktorá 

je navyše časovo výrazne menej náročná. Keďže sme však analýzu vykonali aj na úrovni obcí 

a môžeme predpokladať, že výsledky sú tak presnejšie, budeme ďalej popisovať iba tieto 

výstupy. Okrem toho uvádzame iba štatisticky signifikantné zhluky na hladine 

pravdepodobnosti p < 0,05. 

Pre dyzentériu (A03) bolo identifikovaných celkovo 11 štatisticky významných 

časopriestorových zhlukov na úrovni obcí, z toho 6 malých pozostávajúcich len z jednej obce. 

Tieto zhluky sú zároveň zo štatistického hľadiska menej pravdepodobné ako 5 najväčších 

zhlukov. Najpravdepodobnejší zhluk, z 25.6.2008 – 25.11.2008, sa nachádza na južnom 

Slovensku, v obciach okresov Komárno a Nové Zámky. Najväčší zhluk, zároveň druhý 

najpravdepodobnejší, leží v oblasti Tatier, Spiša, Zamaguria a ich okolia. 

Výskyt kampylobakteriálnej enteritídy (A04.5) sa v priestore a čase sústreďoval v 7 

zhlukoch. Štatisticky najpravdepodobnejší zhlukovaný výskyt bol identifikovaný v obciach 

Bratislavy a čiastočne ďalších okresov Bratislavského kraja medzi 31.1. a 4.12.2007. Ďalšie 

zhluky boli rozmiestnené na celom území Slovenska, s miernou prevahou východného 

Slovenska. 
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Celkovo sme identifikovali 8 časopriestorových zhlukov výskytu divého (tiež 

čierneho) kašľa (A37.0), z toho tri lokálne (jedna, príp. dve obce) (Obr. 1). Zhluky sa 

sústreďujú na západnom Slovensku, kde sa nachádza najpravdepodobnejší, ako aj najväčší 

zhluk. Najpravdepodobnejší zhluk výskytov zahŕňa obce Bratislavského kraja a časové 

obdobie 28.4.2010 – 26.4.2011, najväčší južnú časť západného Slovenska medzi 30.12.2009 a 

23.3.2010. Zvýšený výskyt tohto ochorenia na západnom Slovensku sa predpokladá najmä z 

dôvodu poklesu miery imunizácie. 

 
 

Obr. 1. Časopriestorové zhluky výskytu divého kašľa vyvolaného Bordetella pertussis (A37.0) na úrovni 
obcí v rokoch 2005 – 2013 

 
 

Výskyt kliešťom prenášanej Lymeskej choroby (A69.2) sa sústredil v 12 

časopriestorových zhlukoch rôznej veľkosti rozmiestnených po celom území SR. Hlavný 

zhluk sa nachádza v oblasti SZ Slovenska, v obciach okresov Bytča, Považská Bystrica a 

Žilina od 8.5. do 29.10.2013, teda v období výskytu vektora. 

Pre stredoeurópsku kliešťovú encefalitídu (A84.1) bolo identifikovaných šesť 

časopriestorových zhlukov, z toho dva lokálneho významu (Obr. 2). Najpravdepodobnejší 

zhluk bol opäť približne v oblasti okresov Bytča, Považská Bystrica, Púchov a Žilina približne 

v rovnakom období ako v prípade Lymeskej choroby. Obe ochorenia prenáša infikovaný 

kliešť. Najväčší zhluk bol nájdený v oblastiach Oravy, Liptova, Tatier a Horného Pohronia. 
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Obr. 2. Časopriestorové zhluky výskytu stredoeurópskej kliešťovej encefalitídy (A84.1) na úrovni obcí v 
rokoch 2005 – 2013 

 
 

Obr. 3. Časopriestorové zhluky výskytu akútnej hepatitídy (B15) na úrovni obcí v rokoch 2005 – 2013 
 
 

Aplikovaný algoritmus identifikoval 12 časopriestorových zhlukov výskytu akútnej 

hepatitídy typu A (B15), z toho 7 lokálnych (Obr. 3). Hlavný, ako aj najväčší zhluk sa 

nachádzajú na východnom Slovensku, líšia sa však v čase výskytu (rok 2008, resp. 2009). 
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Výskyt svrabu (B86) má najmenej výraznú priestorovú štruktúru. Celkovo bolo 

zistených až 34 časopriestorových zhlukov rozmiestnených po celom Slovensku, čo 

naznačuje, že ochorenie nemá výraznú tendenciu zhlukovať sa len vo vybraných oblastiach. 
 
 

Záver   
Časopriestorový sken sa preukázal ako vhodný nástroj na časopriestorové analýzy 

 

výskytu infekčných ochorení na Slovensku. Vzhľadom na časovú náročnosť analýz na úrovni 

obcí sme zatiaľ vykonali analýzy len s kruhovým priestorovým oknom, preto majú všetky 

identifikované zhluky pravidelný tvar. V skutočnosti však môžu byť ochorenia v priestore 

zhlukované viac  nepravidelne,  preto  do  budúcna  vzniká  potreba  analýzy  vykonať  aj 

s elipsovitých tvarom priestorového okna. 
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Abstract 

 

Innovation potential in regions of Slovakia after year 2000 
The main objective of the article is to analyse innovation potential, based on selected indicators of 

research and development (R&D expenditure, employees, organisations, PhD students and number of patents), 
and its dynamics in regions of Slovakia (level NUTS 3) from 2000 onwards. The results are processed in several 
tables or figures and provide two types of information related to innovation potential: level of this variable 
calculated as an average value in years 2001-2003 and 2013-2015 respectively as well as change in potential 
during the period 2001-2015 (increase, decrease, stagnation).Due to lack of data related to the beginning of 21st 
century, in the period 2001-2003 only R&D expenditure and employees are regarded what does not affect 
innovation potential substantially. In addition to that, employess in R&D (2013-2015 average) are classified into 
various categories by type of research and branch of science. 

 
 
Keywords: innovation potential; research and development; regions of Slovakia 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Inovačný potenciál je v literatúre chápaný ako súbor faktorov a podmienok 

nevyhnutných pre vznik a rozvoj inovácií v rámci inovačného procesu. Táto problematika 

začala byť výraznejšie pertraktovaná medzi odborníkmi v deväťdesiatych rokoch 20. storočia. 

Kudinska [1] a Rodionov et al. [2] definujú tento termín ako schopnosť regiónu zvyšovať 

svoju konkurencieschopnosť vďaka rozvoju inovácií. Inovačný potenciál môžeme 

charakterizovať  aj   ako   atribút   inovačného   prostredia,   v ktorom   vznikajú,   rozvíjajú 

a implementujú sa inovácie [3]. 

Cieľom nášho príspevku je na základe vybraných indikátorov výskumu a vývoja 

(výdavky na výskum a vývoj, pracovníci, organizácie, doktorandi a počet udelených patentov) 

analyzovať inovačný potenciál na území Slovenska po roku 2000 na úrovni regiónov NUTS 3 

(vyššie územné celky resp. samosprávne kraje), a to z dvoch základných hľadísk: úrovne 

potenciálu a jeho dynamiky v priebehu sledovaného obdobia. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V našom príspevku sme sa na základe dostupných dát a štúdia relevantnej literatúry [4 - 

6] rozhodli použiť na určenie inovačného potenciálu v krajoch Slovenska metodiku, kde sme 

pri výpočte inovačného potenciálu zohľadnili nasledujúce ukazovatele: celkové výdavky na 
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výskum a vývoj (% z regionálneho HDP), pracovníci vo výskume a vývoji (na tis. 

obyvateľov),  organizácie   výskumu   a vývoja   (na   tis.   obyvateľov),   počet   doktorandov 

v jednotlivých výskumno-vývojových inštitúciách (na tis. obyvateľov) a počet udelených 

patentov (na 10 tis. obyvateľov). Pri týchto indikátoroch sme pre väčšiu objektivitu brali do 

úvahy priemerné hodnoty za trojročné obdobia (2001-2003 resp. 2013-2015), ktoré sme 

následne pre každé sledované obdobia sčítali a výsledný potenciál sme zistili ako podiel tohto 

sumárneho čísla a minimálnej hodnoty, ktorá sa vyskytovala v určitom kraji (teda v tomto 

regióne dosahoval koeficient inovačného potenciálu hodnotu 1,00). Regióny Slovenska sme 

podľa aktuálnej hodnoty inovačného potenciálu (priemer za roky 2013-2015) vztiahnutej 

k priemeru za celú Slovenskú republiku rozdelili do štyroch typov: regióny s nadpriemernou 

úrovňou, s priemernou úrovňou, s podpriemernou úrovňou a so silne podpriemernou úrovňou 

koeficientu inovačného potenciálu. Zároveň sme sa snažili načrtnúť trend dynamiky vývoja 

(nárast, pokles, stagnácia) potenciálu za celé sledované obdobie (2001-2015). 

Vzhľadom na nedostatok dát bezprostredne po roku 2000, sme pre obdobie 2001-2003 

previedli kalkuláciu úrovne inovačného potenciálu založenú len na dvoch ukazovateľoch: 

celkové výdavky na výskum a vývoj (% z regionálneho HDP) a pracovníci vo výskume 

a vývoji (na tis. obyvateľov), čo však zásadnejšie neovplyvnilo hodnotu tejto premennej 

(podielu) a jej komparáciu s úrovňou potenciálu v rokoch 2013-2015. Vstupné dáta, ktoré 

nám vstupovali do výpočtu, sme prevzali z oficiálnych materiálov Štatistického úradu 

(databázy DATAcube) [7], Informačného systému o vede a výskume [8], ako aj štatistík 

Centrálneho informačného portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 

výskum, vývoj a inovácie [9]. Výsledky analýzy sú spracované vo forme mapy (kartogramu), 

a tabuliek doplňujúcich sprievodný text. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V obidvoch analyzovaných periódach (2001-2003 – Tab. 1 resp. 2013-2015 – Tab. 2) 

dosiahol najnižšiu úroveň inovačného potenciálu Prešovský kraj (koeficient inovačného 

potenciálu rovný 1). Z hľadiska referencií k priemernej hodnote za Slovenskú republiku 

môžeme vyčleniť štyri regionálne typy (Obr. 1), pričom rámcové umiestnenie každého kraja 

do jedného typu sa v celom období rokov 2001-2015 nezmenilo. Výrazne nadpriemerné 

hodnoty inovačného potenciálu dlhodobo dosahuje Bratislavský kraj (356 % priemeru 

Slovenska v rokoch 2013-2015), ktorý je charakteristický približne štvornásobne vyššou 

koncentráciou výskumno-vývojových pracovníkov a doktorandov (17,84 resp. 3,90 na tis. 

obyvateľov  v rokoch  2013-2015) ako druhý región v poradí  (Košický kraj).  Najvernejšie 
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štatisticky reflektuje priemerné hodnoty jednotlivých parciálnych indikátorov a ukazovateľa 

inovačného potenciálu Košický kraj (97 % priemeru za celé Slovensko v rokoch 2013-2015). 

Ku krajom s podpriemernou úrovňou inovačného potenciálu patria Žilinský (82 % priemeru 

za Slovensko v rokoch 2013-2015), Nitriansky (74 %), Banskobystrický (67 %) a Trnavský 

(61 %) kraj. Depresívnymi regiónmi vo vzťahu k inovačnému rozvoju (menej ako 50 % 

celoslovenského priemeru) sú Trenčiansky (35 % v období 2013-2015) a Prešovský (30 %) 

kraj. Zaujímavosťou je prvenstvo Nitrianskeho kraja v počte udelených patentov na 10 tis. 

obyvateľov (2013-2015). 
 
 

Tab. 1. Inovačný potenciál (IP) v krajoch Slovenska (priemer za roky 2001-2003) 
Indikátory: výdavky na výskum a vývoj (VaV) (% z regionálneho HDP), počet pracovníkov VaV na tis. 

obyvateľov. Výpočet koeficientu IP: napr. pre Bratislavský kraj – 13,35 / 0,99 = 13,42 atď. 
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7] 

 

 
 
 

Tab. 2. Inovačný potenciál (IP) v krajoch Slovenska (priemer za roky 2013-2015) 
Indikátory: výdavky na výskum a vývoj (VaV) (% z regionálneho HDP), počet pracovníkov VaV na tis. 

obyvateľov, počet pracovísk VaV na tis. obyvateľov, počet doktorandov na tis. obyvateľov, počet udelených 
patentov na 10 tis. obyvateľov. Výpočet koeficientu IP: napr. pre Bratislavský kraj – 24,64 / 2,08 = 11,87 atď. 

Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 9] 
 

 
 
 

V priebehu sledovaných pätnástich rokoch (2001-2015) sme na celoštátnej úrovni 

zaznamenali pokles hodnoty koeficientu inovačného potenciálu (z 3,46 v roku 2001 na 3,33 

v roku 2015). Inovačný potenciál vzrástol po roku 2000 v Žilinskom (+0,31), 

Banskobystrickom (+0,29), Trnavskom (+0,26) a Nitrianskom kraji (+0,12), čo podľa nás 

súvisí s celkovým posilnením pozície výskumných a vývojových pracovísk vo väzbe na 

rozvoj dopravnej infraštruktúry a gravitovanie investícií z externého prostredia. Prešovský 
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kraj  v spomínanom  období  inovačne  stagnoval.    Pokles  inovačného  potenciálu  nastal 

v Trenčianskom kraji (–0,48) a pomerne prekvapujúco aj v inovačne najrozvinutejších 

územiach Slovenska, v Bratislavskom (–1,55) a Košickom kraji (–0,20), čo môžeme 

vysvetľovať dosiahnutím vrcholu tempa inovačného rastu a jeho postupným spomaľovaním 

a teda aj znižovaním disparít v tejto oblasti vo vzťahu k ostatným regiónom Slovenska. 

 
Obr. 1. Úroveň inovačného potenciálu (priemer za roky 2013-2015) a jeho dynamika (obdobia 2001-2003 a 

2013-2015) v krajoch Slovenska 
Zdroj údajov: spracované autorom podľa [7 - 9] 

 
Na tomto mieste považujeme za dôležité poukázať na priestorové rozdiely v zastúpení 

pracovníkov výskumu a vývoja (priemer za roky 2013-2015) podľa druhu výskumu (základný 

výskum, aplikovaný výskum, vývoj) ako aj podľa skupiny odborov vedy a techniky (prírodné 

vedy, technické vedy, lekárske vedy, pôdohospodárske vedy, spoločenské vedy, humanitné 

vedy) [10]. Na Slovensku prevažujú pracovníci v základnom výskume (77 %), nasledujú 

zamestnanci v aplikovanom výskume (21 %) a vývoji (2 %). Podpriemerné podiely 

základného na úkor aplikovaného výskumu sú charakteristické v Trenčianskom (28 % 

základný výskum vs. 70 % aplikovaný výskum), Nitrianskom (55 % vs. 44 %) a Žilinskom 

kraji (45 % vs. 52 %), pričom v Trenčianskom a Žilinskom pracovníci aplikovaného výskumu 
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dokonca početne dominujú. Nadpriemerne sú zastúpení zamestnanci vo vývoji v Prešovskom 

(8 %), Žilinskom (cca. 3 %) a Trenčianskom (cca. 3 %) kraji. 

Podľa skupín odborov vedy a techniky prevažovali na Slovensku v rokoch 2013-2015 

pracovníci v prírodných vedách (cca. 31 %), nasledovaní zamestnancami v technických (cca. 

31 %), lekárskych (15 %), spoločenských (10 %), humanitných (9 %) a pôdohospodárskych 

(4 %) vedách. Nadpriemerné boli zastúpení pracovníci v prírodných vedách v Prešovskom (59 

%), Košickom (43 %), Bratislavskom (40 %) a Banskobystrickom (37 %) kraji. Vysoké 

zastúpenie technických vied v Žilinskom (69 %), Košickom (53 %) a Trnavskom (43 %) 

korešponduje s celkovou štruktúrou jednotlivých regionálnych ekonomík (väzba na 

spoločnosti Kia pri Žiline, US Steel v Košiciach a PSA Peugeot Citroen v Trnave). 

Nadpriemerný podiel lekárskych vied v Žilinskom (26 %) a Bratislavskom (22 %) kraji súvisí 

s hustou sieťou mediciínskych pracovísk a ústavov v Bratislave a lokalizáciou Jesseniovej 

lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine. Silná pozícia pôdohospodárskych vied 

v Nitrianskom (33 %) a Banskobystrickom (28 %) kraji odráža tradície agrárnych výskumov 

v Nitrianskom resp. lesníctva v Banskobystrickom kraji. Spoločenské vedy sú rozhodujúcim 

spôsobom zastúpené  v Trenčianskom  kraji  (94  %),  nadpriemerne  sú  koncentrované  tiež 

v Trnavskom (46 %), Nitrianskom (22 %), Prešovskom (16 %) a Banskobystrickom (11 %) 

kraji. Nadpriemerný podiel zamestnancov v humanitných vedách zaznamenávame v prípade 

Nitrianskeho (27 %), Prešovského (24 %), Bratislavského (10 %) a Banskobystrického kraja 

(9 %). 
 
 

Záver   
Výsledkom  práce  je  regionálna  typizácia  územia  Slovenska  z hľadiska  úrovne 

 

inovačného potenciálu a jeho zmeny v období rokov 2001-2015. V dlhodobom horizonte sa 

potvrdila rozhodujúca, hoci v poslednom období mierne slabnúca, pozícia Bratislavského 

kraja v rámci inovačného rozvoja Slovenska. Štatisticky „priemerným“ je Košický kraj, 

inovačne výrazne zaostávajúcimi  regiónmi  Slovenska  sú  Prešovský  a Trenčiansky  kraj. 

Z hľadiska zastúpenia skupín odborov vedy a techniky je pre naštartovanie inovačného 

rozvoja každého kraja ideálna diverzifikovaná štruktúra ako určitá garancia v prípade 

turbulentných spoločensko-ekonomických zmien. Tu môžeme spomenúť najväčšie odchýlky 

od vyváženého stavu, a síce jednostrannú orientáciu vo výskume a vývoji na spoločenské 

vedy v Trenčianskom kraji (94 % pracovníkov) príp. na technické vedy v Žilinskom kraji (69 

%). 
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Abstract 

 
Migrants heading to Bratislava and Košice 
Bratislava and Košice have a special position within settlement structure of Slovakia. Migrants heading 

to these cities should reflect specific needs of socio economic sphere in these places. We suppose higher ratio of 
well educated, single migrants in age of mid-twenties to mid-thirties. Moreover we expect that there are some 
deviations in structure of immigrants of both cities since Bratislava is a center of national importance and Košice 
rather regional importance. 

 
 
Keywords: internal migration; Bratislava, Košice, population structure 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Tradične sa pozornosť venuje počtom migrantov, bilancii migrácie, a teda aj 

hodnoteniu, či  daný región  je  migračne  ziskový  alebo  stratový.  Bratislava,  Košice  majú 

v migračnom systéme Slovenska osobitné postavenie a má zmysel analyzovať aj migračné 

toky, ktoré smerujú do a z týchto miest [1]. Táto ich pozícia je výsledkom toho, že sa jedná 

o dve najvýznamnejšie centrá národného (Bratislava), resp. regionálneho (Košice) významu. 
 

V tomto  príspevku   sa   však   nebudeme   venovať   hodnoteniu   počtu   migrantov 

a migračnej bilancii týchto dvoch miest. Pozornosť zameriame na to, akí migranti smerujú do 

týchto miest a pokúsime sa identifikovať najvýraznejšie rozdiely v štruktúre migrantov oboch 

miest. Taktiež sa budeme venovať dĺžke migračných tokov migrantov smerujúcich do 

Bratislavy a Košíc. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Základný materiál na analýzu sú anonymizované primárne migračné dáta z rokov 

1996 a 2013. Výber jednotlivých rokov a nie viacročných období resp. ich priemerov možno 

obhájiť tým, že nijakým spôsobom nie je možné vytvoriť „priemerný migračný rok“, a to 

najmä z dvoch dôvodov: 

1) Migračné toky sú tvorené jednotlivcami, ktorých motivácia je výsledkom 

subjektívneho pôsobenia rôzneho počtu faktorov. 
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2) V predloženej analýze sa venujeme hodnoteniu najmä kvalitatívnych znakov, ktoré 
 

nie je možné spriemerovať. 
 

Z celkovej kohorty migrantov sme odstránili všetky osoby pod 18 rokov (v čase evidencie ich 

migrácie). K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu, že sa snažíme analyzovať len zamýšľané 

migrácie a nie migrácie z dôvodu nasledovania rodičov. Je zrejmé, že napriek tejto filtrácii nie 

sú tieto  prípady  plne  eliminované,  napriek  tomu  však  dáta  poskytnú  lepšiu  predstavu 

o skutočnom stave. Nevýhodou tejto filtrácie je, že naša analýza neposkytuje podklad pre 

hodnotenie vplyvu migrácie na vekové  zloženie  obyvateľov  Bratislavy  a Košíc. 

Samotná empirická časť práce by sa dala nazvať hľadaním kontingencie medzi kvalitatívnymi 

znakmi migrantov. Toto pomenovanie je dôležité, nakoľko z neho vyplýva niekoľko faktorov 

ovplyvňujúcich samotnú metodiku. 

Prvým je, že kontingencia je vzťah medzi kvalitatívnymi znakmi. To znamená, že 

vzdialenosť je potrebné vyjadriť v ordinálnej forme. Vo väčšine prípadov sa na vyjadrenie 

priestorovosti využívajú rôzne regionálne členenia [1, 2] a migrácia sa hodnotí ako napr. 

medziokresná, migrácia medzi funkčnými regiónmi atď.. Tento prístup je výhodný vzhľadom 

na to, že aj väčšina ostatných (nie len demografických) analýz rozdeľuje priestor Slovenska 

na okresy. Treba však povedať, že v takomto prípade sa jedná skôr o administratívno- 

priestorový prístup. 

My využívame ordinálnu škálu dĺžky migračných tokov, ktorá bola vytvorená na 
 

základe hodnôt rôznych štatistických ukazovateľov [3]. 
 

Druhý faktor sa týka štatistického testovania, ktoré nebude súčasťou analýzy. Keďže aj po 

vyfiltrovaní migrácií je ich celkový počet veľmi veľký, tak aj malý rozdiel medzi rokmi 1996 

a 2013 sa bude javiť ako štatisticky významný. My sa však snažíme identifikovať 

najvýraznejšie zmeny, a preto toto zhodnotenie budeme vykonávať na grafických 

interpretáciách a samotných hodnotách početnosti migrantov. Zo štruktúrnych znakov 

migrantov sa budeme venovať najmä pohlaviu, veku, rodinnému stavu a vzdelaniu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Prvým štruktúrnym znakom, ktorému sa budeme venovať je vek migrantov 

smerujúcich do Bratislavy a Košíc. Na priložených obrázkoch 1 a 2 vidíme porovnanie tejto 

štruktúry v rokoch 1996 a 2013. Podobne ako je tomu na celom Slovensku, starnutie 

populácie postihlo aj migrantov smerujúcich do oboch miest. Kým v roku 1996 boli 

dominantnými skupiny 18-34 ročných migrantov, v roku 2013 sú nimi už 24-39 roční 

migranti, a to v prípade oboch miest. Rozdiely však pozorujeme pri vzdialenosti, z ktorej títo 
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migranti prichádzajú. Kým v prípade Bratislavy výrazne dominujú veľmi dlhé vzdialenosti 

a vysoké zastúpenie má aj kategória dlhých vzdialeností, v prípade Košíc prevažujú kategórie 

krátkych, stredných a dlhých migrácií. Trend zvyšovania dominancie dlhších migrácií sa týka 

ako Bratislavy, tak aj Košíc. 
 

 
 
 

Bratislava Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa veku a dĺžky migrácie v roku 1996 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 

 
 

Bratislava Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa veku a dĺžky migrácie v roku 2013 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 

 
 

Druhou štruktúrou, ktorú hodnotíme je pohlavie migrantov. Aj v tomto prípade je 

štruktúra migrantov oboch miest prakticky rovnaká a nenachádzame tu výraznejšie odchýlky 

ani od celkovej štruktúry migrantov na Slovensku. Pohlavná štruktúra sa dá charakterizovať 

miernou prevahou žien vo všetkých kategóriách vzdialeností. Rozdiel medzi mestami 

nachádzame opäť vo vzdialenosti, odkiaľ migranti prichádzajú. 

Prvý väčší rozdiel v štruktúre imigrantov nachádzame pri pohľade na ich vzdelanie 
 

(Obr. 3 a 4). Predpokladáme, že vzdelanostné zloženie migrantov do značnej miery odráža 
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možnosti uplatnenia sa na lokálnom trhu práce. V roku 1996 tvoria stredoškolsky vzdelaní 

migranti s maturitou viac ako 38% zo všetkých migrantov smerujúcich do Bratislavy a 

vysokoškolsky vzdelaní migranti vyše 34%. V prípade Košíc je najvýznamnejšia skupina 

stredoškolsky vzdelaných migrantov s maturitou (vyše 38%), vysokoškolsky vzdelaní 

migranti a migranti so stredoškolským vzdelaním bez maturity majú približne rovnaké 

zastúpenie, necelých 24%. 

Základné vzdelanie je zastúpené približne rovnakou mierou 10%, resp. 13%. Do roku 

2013 došlo  k pomerne  výrazným  zmenám  a skupiny  migrantov  smerujúce  do  Bratislavy 

a Košíc sa začali výraznejšie odlišovať. V prípade Bratislavy narástol podieľ 

vysokoškolských imigrantov až na viac ako 58%. Stredoškolsky vzdelaní migranti s maturitou 

tvoria ešte stále významných necelých 29%. V prípade Košíc síce tiež narástol podiel 

vysokoškolsky vzdelaných migrantov na hodnotu skoro 40%, avšak podiel stredoškolsky 

vzdelaných s maturitou ostal skoro zachovaný a tvorí necelých 37%. Základné vzdelanie 

zaznamenáva v oboch mestách pokles podielu medzi migrantami, za čím vidíme najmä 

starnutie populácie migrantov a oslabenie podielu vekovej kategórie 18-24 rokov, v ktorej sa 

veľká časť týchto migrantov nachádzala. 
 
 
 
 

Bratislava Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa vzdelania a dĺžky migrácie v roku 1996 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 
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Bratislava Košice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa vzdelania a dĺžky migrácie v roku 2013 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 

 
 

V prípade štruktúry podľa rodinného stavu môžeme taktiež identifikovať rozdielnosti 

medzi oboma mestami (Obr. 5 a 6). Kým do Bratislavy smerujú vo väčšej miere slobodní 

migranti, do Košíc smerujú vo väčšej miere ženatí/vydaté. Obe skupiny však tvoria majoritu 

medzi migrantmi, čo je dané najmä zložením obyvateľstva celého Slovenska, z ktorého 

migranti pochádzajú. Najpodstatnejšia zmena medzi rokmi 1996 a 2013 je v náraste podielu 

slobodných migrantov. Tento nárast je opäť v zhode s celospoločenskými trendmi na 

Slovensku. 

Bratislava Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa rodinného stavu a dĺžky migrácie v roku 1996 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 
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Bratislava Košice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 6. Migranti smerujúci do Bratislavy a Košíc podľa rodinného stavu a dĺžky migrácie v roku 2013 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [4] 

 
 
 

Záver   
Cieľom predloženej práce bolo identifikovať možné rozdiely v štruktúre 

 

prichádzajúcich migrantov do miest Bratislava a Košice. Predpokladom na potvrdenie týchto 

rozdielností bolo dominantné postavenie Bratislavy v migračnej sieti Slovenska a postavenie 

Košíc ako regionálneho centra na Východnom Slovensku. Máme za to, že táto krátka analýza 

preukázala, že medzi danými mestami rozdielnosti v štruktúre imigrantov existujú. Ako 

hlavný dôvod vidíme najmä socio-ekonomické vplyvy, ktoré vytvárajú rozdielu ponuku pre 

potenciálnych migrantov. V prípade Bratislavy sa ukazuje, že do nej vo väčšej miere smerujú 

osoby s vyšším osobným kapitálom (väčší podiel slobodných, vysokoškolsky vzdelaných 

atď.) a navyše  sem  smerujú  z väčšej  vzdialenosti.  V prípade  Košíc  dochádza  taktiež 

k zvyšovaniu osobného kapitálu migrantov, avšak vzhľadom na ponuku možností, ktoré toto 

mesto ponúka, je celkový osobný kapitál migrantov nižší. 
 
 

Zoznam použitej literatúry 
 

[1] Jurčová, D. (2010) Migračné toky v Slovenskej Republike. INFOSTAT, Bratislava, 127 p. 

[2] Bezák A. (2006) Geografický časopis 58(1), p.15 

[3] Kakaš A. (2017) Geografický časopis 69, (v recenznom konaní) 

[4] Štatistický úrad Slovenskej republiky [Citované: 17. marec 2017] 

<https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/themes/demography/population/indicators> 

1407 



Změny urbanizované krajiny v městské funkční oblasti Ostravy v kontextu 
rezidenční suburbanizace 

 
Luděk Krtička1,2

 

 
1Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního 

rozvoje, Chittussiho 10, 710 00 Ostrava, Česká republika; ludek.krticka@osu.cz 
2Slovenská akadémia vied, Geografický ústav, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava, Slovenská 

republika 
 
 
 
Abstract 

 
Changes of urbanized landscape in functional urban area of Ostrava in the context of residential 

suburbanization 
The paper analyses the basic land use and land cover change (LUCC) in functional urban area (FUA) of 

Ostrava in period 2006 – 2012 using conventional statistics, cadastral statistics and Urban Atlas (UA) data. On 
the basis of suburbanization intensity the studied area was divided into five zones where changes were computed 
for each zone. The results identified divergent and also coincident general trends in LUCC in both data sets. 
Cadastral statistics showed a significant decrease in built-up areas and agricultural land, forest land and water 
areas recorded moderate growth, other areas have grown strongly. UA data showed a significant decrease in areas 
of agricultural land (class 2), decline of areas of mine, dump and constructions sites (13), while strong growth 
was recorded in areas of urban fabric (11), industrial, commercial and transport units (12). Forest (3) and water 
areas (5) remained nearly the same. UA data showed high dynamics in zone 2 and city cores, where majority of 
changes in class 11 belongs to class of Discontinuous very low density urban fabric (11240). 

 
Keywords: built-up areas; urban atlas; land cover and land use change; functional urban area; Ostrava 

 
 
Úvod a formulace cílů 

 

Urbanizace je nejvýznamnější formou změn ve využití krajiny a krajinného pokryvu 

(LUCC), charakteristická řadou dopadů na tvar, funkci a dynamiku krajiny [1]. 

Charakteristickým rysem (nejenom) evropských měst v uplynulých desetiletích je 

dekoncentrace populace z jader do zázemí měst projevující se rozšiřováním zastavěných ploch 

(urban sprawl) [2]. Výsledkem je řada negativních environmentálních dopadů: ztráta 

zemědělské půdy, vyšší fragmentace ekosystému, změna vsakovacích a odtokových poměrů, 

vyšší náklady na dopravní a technickou infrastrukturu, a jiné [3]. Očekává se, že tento 

negativní trend bude pokračovat, identifikace a analýza takovýchto změn je tedy nutná pro 

stanovení vhodných strategií udržitelného rozvoje. Příspěvek si klade následující cíle: 

1. poukázat na možnosti identifikace, analýzy a hodnocení LUCC urbanizované krajiny 

využitím dat Urban Atlas (UA) a jiných statistických údajů, 

2. identifikovat a vyhodnotit základní LUCC v období 2006-2012 na úrovni městské 

funkční oblasti Ostrava a zón vymezených na základě  rozsahu  rezidenční 

suburbanizace využitím výše zmíněných údajů. 
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Materiál a metody 
 

Práce jako základní zdroje dat využívá katastrální statistiku (KS) využití půdy na 

úrovni obcí a databázi Urban Atlas za časové období 2006 až 2012 v územním vymezení 

definovaným městskou funkční oblastí (FUA) Ostrava. KS zahrnuje pět základních druhů 

využití půdy: zemědělská půda, lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy. 

Jako doplňková byly použity data o počtu obyvatel, migračních saldech a počtu dokončených 

bytů, na jejichž základě byly pro sledované období vypočteny další ukazatele: změna populace 

v %, migrační saldo a počet dokončených bytů na 1000 obyvatel (ve výpočtu je použit střední 

stav obyvatelstva). Zdrojem doplňkových dat i dat KS byla Veřejná databáze ČSÚ. 

UA jsou volně dostupná harmonizovaná data využití půdy/krajinného pokryvu 

evropských měst a jejich zázemí vytvořená v rámci programu GMES/Copernicus. Pokrytí 

zahrnuje 305 FUA pro rok 2006 a 697 FUA pro rok 2012 v měřítku 1:10000. Minimální 

mapovací jednotka činí 0,25 ha pro městské a 1 ha pro venkovské oblasti. Tematické rozlišení 

dat zahrnuje 20 krajinných tříd pro rok 2006, které následně byly rozšířeny na 27 tříd v roce 

2012 [4]. V této práci se používá legenda tříd LU/LC využití z roku 2006, zde uvádíme pouze 

přehled do 2. hierarchické úrovně, za kterou jsou hodnoceny základní výsledky, v některých 

případech jsou však v textu komentovány i jednotlivé třídy UA: 
1 Artificial surfaces 

11 Urban fabric 
12 Industrial, commercial, public, military and private units 
13 Mine, dump and constructions sites 
14 Artificial non-agricultural vegetated areas 

2 Agricultural + Semi-natural + Wetlands areas 
3 Forest (natural and plantation) 
5 Water 

 

 
 

Obr. 1. Klasifikace obcí dle rozsahu rezidenční suburbanizace, jádra jsou popsána. 
 

Na základě [5] a doplňkových statistických dat byla provedena aktualizace klasifikace 
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obcí dle rozsahu rezidenční suburbanizace do příslušných zón: jádro, zóna 1, zóna 2, zóna 3 a 

ostatní (Obr.  1),  kdy nejvyšší  rozsah  suburbanizace  je  identifikován  v zóně  1  a  nejnižší 

v zóně 3. V geografickém informačním systému (GIS) byla provedena agregace údajů KS a 

doplňkových dat z obcí do úrovně jednotlivých zón a vypočteny změny. V případě dat UA 

byla pro identifikaci změn využita změnová vrstva, na které byl proveden průnik s vrstvou 

zón. Následně byly vytvořeny kontingenční tabulky pro jednotlivé zóny a výsledky vzájemně 

porovnány. 

 
Výsledky a diskuze 

 

Tab. 1 udává základní výsledky založené na KS a doplňkových datech. Celkový počet 

obyvatel FUA ve sledovaném období poklesl o 1,77 %. Z hlediska migračního salda 

převažovala migrace vnitřní nad vnější, kdy došlo k přesunu obyvatel z jádrových měst do 

některé ze sledovaných zón v zázemí. Migračně ztrátová byla všechna jádrová města (celkově 

-4,44 %) nad 10 000 obyvatel, kdy nejvíce obyvatel se vystěhovalo z Ostravy (-10 247), 

Havířova (-4413) a Karviné (-3696). Relativní růst populace v zónách zde odpovídá 

zvolenému vymezení a postupně z 14,28 % v zóně 1 (zde se jedná pouze o dvě obce – 

Čeladnou a Malenovice) klesá na 0,87 % v zóně ostatních obcí. Obdobný trend vykazují údaje 

o počtu dokončených bytů na 1000 obyvatel, kdy nejvyšší hodnoty vykazuje zóna 1 (133,58) a 

zóna 2 (45,23) s postupným úpadkem v dalších zónách. Populačně ztrátová jádra vykazují 

nejnižší hodnoty (9,19). 

Z hlediska KS došlo významnému poklesu rozlohy zemědělské půdy (-2012 ha) a 

ubyly taktéž zastavěné areály (-244 ha). Zemědělská půda ubývala ve všech zónách, nejvyšší 

relativní úbytek byl v zóně 1 (-2,64 %), zóně 2 (-2,59%) a městských jádrech (-1,42 %). 

Absolutní pokles byl nejvyšší v zóně ostatní (-702 ha), městských jádrech (-542 ha) a zóně 2 

(-501 ha). Pokles zastavěných areálů byl absolutně i relativně nejvýznamnější v jádrech (-190 

ha / -3,84 %), růst zaznamenala pouze zóna 2 o 37 ha (5,1 %). Lesní půda rostla celkově o 

528 ha, s nejvýznamnějšími přírůstky v zóně jader (145 ha / 1,31 %) a ostatní (238 ha / 0,4 

%), mírný růst se však nevyhnul ani zónám suburbanizace. U vodních ploch je situace 

obdobná, nejvyšší růst zaznamenaly jádra (56 ha / 1,87 %) a zóna ostatní (27 ha / 0,4 %). 

Ostatní areály tvořily nejvíce růstovou kategorii, kdy se rozloha zvětšila o 1601 ha. Relativní 

růst byl nejvyšší v zóně 2 (15,61 %), zóně 1 (13,35 %), a zóně ostatní (4,84 %), absolutně 

však jádrech (529 ha), zóně ostatní (463 ha) a zóně 2 (411 ha). 

Výsledky  změn   identifikovaných  na  základě  dat  UA  jsou  pro  FUA  Ostrava 
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prezentovány v Tab. 2, pro jednotlivé zóny v Tab. 3, Tab. 4, Tab. 5, Tab. 6 a Tab. 7. UA data 

mají oproti KS výhodu prostorové informace, lze tedy sledovat vzájemné změny mezi 

kategoriemi. Souhrnné výsledky za FUA poukazují na významný úbytek třídy 2 – zemědělské 

a polopřírodní areály (-2167,4 ha), na kterém se podílel především růst umělých povrchů, 

respektive třída 11 – městská zástavba (891,6 ha), třída 12 - průmyslové, obchodní, veřejné, 

vojenské a soukromé jednotky zahrnující i areály dopravní infrastruktury (363,4 ha), třída 13 – 

areály těžby, skládek a výstavby (729 ha) a třída 14 – umělé nezemědělské areály s vegetací 

(115,1 ha). Celkové přírůstky zemědělské půdy činily 709,3 ha, kdy jejich největším zdrojem 

byla třída 13 (583,2 ha), což může být výsledek dokončení velkých dopravních staveb 

vyznačujících se dočasným záborem zemědělské půdy (např. dostavba dálnice D1 přes 

Ostravu do Polska) či dokončenými rekultivacemi hornické krajiny v oblasti Ostravska a 

především Karvinska [6]. Čistý úbytek zemědělské půdy identifikovaný daty UA tak ukazuje 

souhlasný trend s daty KS včetně jednotlivých zón, i když v nižším objemu (-1458,1 ha). 

Tab. 1. Charakteristiky a změny v jednotlivých zónách a FUA Ostrava na základě KS a doplňkových dat 
Ukazatel Jádro Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 Ostatní FUA Ostrava 

Rozloha (ha) 75646 7209 39474 106009 159454 387792 
Počet obcí 14 2 35 77 103 231 

Zemědělská půda 2006 38041 1380 19341 61472 85312 205547 
Zemědělská půda 2012 37499 1344 18840 61241 84610 203535 
Změna (ha) -542 -36 -501 -231 -702 -2012 
Lesní půda 2006 11121 5414 15845 30228 59605 122214 
Lesní půda 2012 11266 5415 15890 30321 59843 122735 
Změna (ha) 145 1 44 93 238 521 
Vodní plochy 2006 3014 64 946 2674 2671 9368 
Vodní plochy 2012 3070 65 950 2691 2697 9472 
Změna (ha) 56 1 3 17 27 104 
Zastavěné plochy 2006 4957 56 726 2506 2310 10555 
Zastavěné plochy 2012 4766 54 763 2481 2247 10311 
Změna (ha) -190 -2 37 -25 -63 -244 
Ostatní plochy 2006 18521 291 2631 9106 9558 40108 
Ostatní plochy 2012 19051 329 3042 9266 10021 41709 
Změna (ha) 529 39 411 159 463 1601 

Počet obyvatel 2006 779692 2725 48899 172856 146528 1150700 
Počet obyvatel 2012 745069 3114 54127 180202 147808 1130320 
Změna populace v % -4,44 14,28 10,69 4,25 0,87 -1,77 
Saldo migrace 2006 - 2012 -29765 487 6165 10362 1290 -11461 
Počet dokončených bytů 2006 - 2012 7007 390 2330 4109 2251 16087 
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel 9,19 133,58 45,23 23,28 15,30 14.11 

 

Celkový čistý růst o 1058 ha zaznamenala třída 11 – městská zástavba, z čehož 783 ha 

připadá na třídu 11240 – Nesouvislá městská zástavba s velmi nízkou hustotou projevující se 

především v jádru i zónách suburbanizace. Vnitřní obrat 154 ha poukazuje na změny uvnitř 

třídy 11. Tyto změny jsou způsobeny dalším růstem třídy 11240 (116 ha), kdy růst probíhal na 
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Zóna 2 rok 2012 
rok 

2006 
       

11 12 13 14 2 3 ∑ 
11 45,2 0,9     46,1 
12  0,7  0,3 2,9  3,9 

  
36,6 

295,  
6,5 

 
6,9 

 
68,6 

 414, 
13 6 2 
14 1,1      1,1 

 185,  
51,4 

104,  
8,1 

 2, 352, 
2 8 7 1 2 
3 1,8    48,7  50,5 

 270, 348, 111, 15, 120, 2, 868, 
∑ 5 6 2 2 2 1 0 

 

Zóna 3 rok 2012 
rok 

2006 
        

11 12 13 14 2 3 5 ∑ 
11 44,9 0,3 0,9    1,8 48,0 
12  0,0 8,1  11,6   19,7 

  
38,0 

22, 
8 

 
0,9 

 
67,5 

217, 
7 

  
6,9 

 
353,8 13 

14 0,3  3,6     4,0 
 269, 

9 
49, 

9 
186, 

8 
 

42,2 
 8, 

8 
26, 

0 
 

583,5 2 
3 1,4  24,6 0,7 1,0  4,9 32,5 
5   15,1  4,2   19,2 

 354, 
6 

73, 
0 

240, 
0 

110, 
3 

234, 
4 

8, 
8 

39, 
6 

1060, 
8 ∑ 

 

Ostatní rok 2012 
rok 

2006 
        

11 12 13 14 2 3 5 ∑ 
11 27,7 1,7 1,0     30,3 
12  0,8 6,0  2,1 0,0  8,9 

  
19,8 

184,  
0,6 

 
2,3 

147,  9, 364, 
13 4 6 4 2 
14   0,8     0,8 

 187,  
97,1 

130,  
8,3 

 12,  435, 
2 5 4 3 6 
3 7,7 2,5 14,4  19,2   43,9 
5  1,2 9,5  12,7   23,4 

 242, 287, 162, 10, 181, 12, 9, 907, 
∑ 7 6 7 7 6 3 4 1 

 

úkor třídy 11300 – izolované struktury, svědčící tak o probíhajícím zastavování proluk a 

zahušťování zástavby. Rozvoj třídy 11 probíhal mimo zemědělské půdy také na areálech třídy 

13, přesněji 13300 – areály výstavby, což jsou obdobné znaky jako identifikované v případě 

FUA Bratislavy a Prahy [7]. Třída 11 má sice odlišnou tematickou šíři než zastavěné plochy 

v KS, ale také řadu shodných znaků a proto jsou zjištěné rozdíly mezi oběma skupinami dat 

překvapivé. 

Tab. 2. Celkové výsledky změn ve FUA Ostrava Tab. 5. Výsledky změn v zóně 2 
FUA rok 2012 
rok 

2006 
        11 12 13 14 2 3 5 ∑ 
        11 153,6 2,9 3,1    1,8 161,4 

12 0,7 16,4 21,8 1,0 27,3 0,0  67,1 
  

150,3 
 

736,5 
 

20,8 
 

90,3 583, 
2 

 17, 
5 

1598, 
5 13 

 14 2,1 13,9 8,5  2,9   27,3 
  

891,6 
 

363,4 729, 
0 

115, 
1 

 32, 
8 

35, 
3 

2167, 
4 2 

 3 13,2 5,3 39,9 0,7 70,1  6,5 135,6 
5  1,5 43,9  25,9   71,3 

 1211, 1139, 866, 207, 709, 32, 61, 4228, ∑ 
5 7 9 1 3 8 2 6 

  
Tab. 3. Výsledky změn v jádrech 

Tab. 6. Výsledky změn v zóně 3 

Jádro rok 2012 
rok 

2006 
        11 12 13 14 2 3 5 ∑ 
        11 34,7  1,2     35,9 

12 0,7 14,8 7,7 0,7 10,7   34,6 
  

51,5 233, 
6 

 

12,8 13, 
6 

149, 
2 

  

1,1 
 

461,9 13 
 14 0,7 13,9 4,0  2,9   21,5 
 230, 

8 
159, 

9 
300, 

6 
53, 

4 
 9, 

5 
 

9,4 
 

763,6 2 
 3 0,8 2,8 0,9  1,2  1,7 7,3 

5  0,2 19,3  9,1   28,6 
 319, 

2 
425, 

3 
346, 

5 
67, 

7 
173, 

0 
9, 
5 

12, 
2 

1353, 
3 ∑ 

  
Tab. 4. Výsledky změn v zóně 1 

Tab. 7. Výsledky změn v zóně ostatní 

Zóna 1 rok 2012 
rok 

2006 
     11 12 13 14 ∑ 
     11 1,1    1,1 

13 4,4    4,4 
 17, 5, 6, 3, 32, 2 6 2 5 2 4 
 3 1,4    1,4 
 24, 5, 6, 3, 39, ∑ 5 2 5 2 4 
  

 
 
 

Třída 12 zaznamenala čistý růst 1073 ha a nejvíce se na ní podílely třídy 12100 – 

průmyslové, obchodní, veřejné, vojenské a soukromé jednotky (606.9 ha) a 12210 – rychlé 

tranzitní silnice a související areály (282,7 ha) na úkor třídy 13 a 2. To svědčí o rozsáhlém 
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greenfield developmentu komerčních a průmyslových ploch v jádru a zóně 2 a potvrzuje vliv 

dostavby rychlostních komunikací. Zbylé hodnoty ve skupině patří růstu třídy 12220 - ostatní 

silnice a přidružená půda. 

Třída 13, jak je patrné z tabulek 2-7, se změnila především ve prospěch třídy 11, 12 a 
 

14. Úbytek o 1598,5 ha svědčí o dokončení rozsáhlých projektů v oblasti výstavby či 

rekultivacích (třídy 11, 12 a 20). Přírůstek činí 866,9 ha, kdy úbytky/přírůstky nejsou příliš 

rozdílné v zóně jádra a zóně 2, navíc jsou nejrozlehlejší. 

Třída 14 významněji rostla pouze zóně 3 (110,3 ha) a to zásluhou třídy 14200 – 

sportovní a rekreační areály. Třída 3 – lesní areály je celkově stabilní a nevykazuje v rámci 

zón významné rozdíly. Obdobná je situace u třídy 5 – vodní areály, kdy čistá změna je 

minimální, drobné rozdíly panují mezi zónou 3 a zónou ostatní. Rozdíl oproti výsledkům KS, 

kde lesní půda a vodní areály zaznamenaly významný růst, je především v jádru a zóně 

ostatní. To  může  být  z velké  části  způsobeno  rozdíly  mezi  právním  stavem  pozemků 

v katastru a skutečnými fyziognomickými krajinnými vzory zaznamenanými na satelitních 

snímcích [7], obzvláště pokud zvážíme intenzivní změny krajiny Ostravska a Karvinska. 
 
 
Závěr   

Výsledky identifikovaly při použití KS a dat UA shodně významný pokles u rozlohy 
 

zemědělské půdy, respektive růst ostatních ploch v KS a tříd 12, 13 a 14 u dat UA. Rozdílné 

výsledky byly zjištěny u zastavěných areálů (třída 11), lesní půdy i vodních ploch. Největší 

dynamika změn byla zaznamenána v zóně jádrových měst a zóně 2. V případě městské 

zástavby nejvyšší růst zaznamenala třída 11240 – nesouvislá městská zástavba s velmi nízkou 

hustotou. UA data prokázaly výhodnost prostorových informací umožňující sledovat hrubé 

změny mezi jednotlivými třídami LU/LC, navíc s dostatečným tematickým rozlišením pro 

identifikaci změn v zástavbě. Z hlediska vymezených zón suburbanizace lze tvrdit, že UA 

data daleko lépe reflektují proces dekoncentrace populace z měst do jejich zázemí než data 

KS, ovšem tento výrok je nutné potvrdit dalším výzkumem. 
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Abstract 

 
Historical and geographical development of the municipality of Šenkvice, with emphasis on the 

prospects for development of the village in the suburbanization process of Bratislava region 
This article discusses the historical and geographical development of the municipality of Šenkvice. 

Historical-geographic development can be defined as the structural and morphological growth of the village, 
along with the closely related demographic trends. The aim of this work is to precisely define (through the past) 
the benefits of its geographical position and environment - as well as the present state and perspectives based 
thereon. Nowadays, the main task is setting the position of village self-government against the strong aspect of 
extensive suburbanization of Bratislava. 

 
Keywords: analysis; residential growth; chronological development; suburbanisation; Bratislava region 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Tematika suburbanizácie je veľmi aktuálnou a častokrát riešenou v kruhoch nielen 

odborných geografov, ale aj sociológov, etnológov, urbanistov či dokonca ekológov. 

Obyvatelia viacerých oblastí a regiónov Slovenska nachádzajú možnosť lepšieho uplatnenia 

sa a zárobku v podobe presťahovania sa do Bratislavy, prípadne jej rurálneho zázemia. 

Práve dochádzka do práce sa stáva rozhodujúcim kritériom pre migrujúce 

obyvateľstvo v otázke výberu lokality, v ktorej majú konečný záujem sa usadiť. Silná pozícia 

obce Šenkvice je v tomto ohľade neopomenuteľná. Prítomnosť železnice, vidiecky charakter 

a dostupnosť služieb v neďalekom okresnom meste a častokrát i v samotnej obci sú devízami 

Šenkvíc ako sídelného útvaru i strediskovej obce širokého okolia. 

Cieľom našej štúdie je teda zhodnotenie vplyvov bratislavskej aglomerácie na 

perspektívy rozvoja konkrétnej obce, nachádzajúcej sa v širšom suburbiu hlavného mesta. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Tento príspevok ako základný kameň pripravovanej bakalárskej práce sa pokúša 

zodpovedať otázku, či suburbanizačný proces sa v obci prejavuje prevažne pozitívnymi alebo 

negatívnymi   faktormi.   V rámci   historicko-geografického   vývoja   obce   v spojitosti   so 
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súčasnosťou a v konzekvenciách budúcnosti sa preto primárne budeme venovať stavebno- 

morfologickému a sociálno-demografickému rozvoju obce. Je potrebné sa opierať o serióznu 

heuristiku, nakoľko vedenie obce sa ocitá v situácii silného nátlaku zo strany developerských 

spoločností, ktoré k tomu podmieňuje vysoký dopyt po bývaní v lokalite obce Šenkvice. 

Druhou otázkou na zodpovedanie preto bude vyjadrenie sa k vhodnosti ďalšieho stavebného 

rozvoja obce – v zmysle rozširovania plochy zastavaného územia. Súčasťou práce je aj 

priestorové zhodnotenie vývoja sídelnej štruktúry formou mapového výstupu. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Šenkvice ako  najväčšia  vinohradnícka  a vinárska  obec  malokarpatského  regiónu 

a jedna z najväčších obcí SR [1] si ako pôvodné Veľké a Malé Šenkvice (znovu-založené 

Chorvátmi) zachovávala svoj agrárny ráz až do polovice 19. storočia. V tomto období došlo 

k spusteniu prevádzky konskej železnice, ktorá však na cestovanie bola pre väčšinu 

obyvateľstva pridrahou záležitosťou [2]. To znamenalo jej menší vplyv na rozvoj. 

Výrazný impulz prinieslo až zavedenie parnej železnice v sedemdesiatych rokoch 19. 

storočia. Už v roku 1897 továrnik moravského pôvodu Jozef Machota v obci založil tehelňu, 

o rok neskôr zas židovský obchodník otvoril v obci liehovar. Obec sa veľmi rýchlym tempom 

stala priemyselným sídlom, v roku 1919 k dovtedajším podnikom pribudol parný mlyn 

(neskoršia výrobňa mydla a továreň na výrobu olejov a tukových zmesí) [3]. 

Badateľné posuny v raste obce indikuje aj nasledovná tabuľka (Tab. 1). 
 

Tab. 1. Vývoj počtu obyvateľov a domov Malých a Veľkých Šenkvíc v rokoch 1863 – 1940 
Komparatívny prehľad dvoch pôvodných obcí dnešných Šenkvíc, spracované podľa monografií [4] 

 
 

Malé Šenkvice 
 

Veľké Šenkvice 

Rok Počet 
obyvateľov 

Počet 
domov 

Rok Počet 
obyvateľov 

Počet 
domov 

1863 212 ? 1863 681 ? 
1870 246 41 1870 678 134 
1881 248 39 1881 750 124 
1890 247 39 1890 897 125 
1900 327 45 1900 1 109 143 
1910 396 55 1910 1 304 198 
1919 535 59 1919 1 827* 218 
1921 428 ? 1921 1 510 ? 
1930 462 ? 1930 2 143 ? 
1940 542 ? 1940 2 310 ? 

*Tento údaj zahŕňa aj počet vojakov, ktorí sa v obci nachádzali v deň sčítania. 
 

Tvorba  pracovných  príležitostí  neodvratne  znamenala  prílev  nového  obyvateľstva, 

obzvlášť  robotníckych  a železničiarskych rodín. Preto ešte na prelome 19. a 20. storočia 
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vznikli dnešné ulice Domovina, Zapotok a Cintorínska (v blízkosti železnice i na ňu 

nadväzujúcich priemyselných závodov). V tridsiatych rokoch 20. storočia sa domová výstavba 

dostávala aj do chotárnych častí, ktoré predtým boli značne vzdialené od intravilánu obce [4]. 

Za prvý pomyselný ,,zlatý vek Šenkvíc“ môžeme považovať obdobie od vzniku JRD 

(dnes Poľnohospodárske družstvo Šenkvice) v roku 1956, až zhruba do roku 1975. V danom 

období obec dosiahla nebývalý stavebný i demografický rozmach, vznikli desiatky nových 

ulíc – domov, bytových jednotiek i verejných budov a prvkov infraštruktúry. Aj na starších 

uliciach prebehla ,,generačná výmena“ – asanácia starých a výstavba nových domov. 

Práve vplyvom intenzívnej výstavby došlo v roku 1964 aj k administratívnemu 

zlúčeniu dovtedy 370 rokov samostatných Malých a Veľkých Šenkvíc. Pod to všetko sa 

podpisovala nielen blízkosť Bratislavy (a tým dochádzka obyvateľov za prácou do nej), ale aj 

existencia väčších priemyselných podnikov v obci – tehelňa, závod Palma, výskumný ústav 

vinohradnícky a vinársky a svoj rozkvet zažívalo aj družstvo, v ktorom si prácu postupom 

času našlo vyše 400 občanov Šenkvíc [5, 6]. Vďaka pracovným možnostiam na 

poľnohospodárskom družstve prichádzali do obce trvalo bývať obyvatelia ,,z horniakov“ – 

horného Považia, Kysúc a Oravy. 

Obec si zároveň zakladala na tradícii centra oblasti (predtým dopravná križovatka 

a sídlo obvodného notariátu), postupne vo vybraných sférach významom prevládla aj nad 

susedným mestom  Modra,  pôvodným  centrom  celého  regiónu.  V danom  období  a ani 

v súčasnosti sa však napriek viacerým výzvam odmieta uchádzať o štatút mesta. 

Rozvoj Šenkvíc sa pod ich vzhľad najzreteľnejšie podpísal v období posledných 100 

rokov (od ich vzniku, resp. znovu-založenia pred rokom 1557). Nová výstavba v minulom 

storočí rešpektovala prírodné danosti územia – výška základov domov a budov, trasovanie 

ulíc, výsadba zelene a budovanie doplnkovej infraštruktúry a mobiliáru. Územne sa obec 

zväčšila niekoľkonásobne, nárast možno registrovať aj v prípade počtu obyvateľov. 

Zvrat v tejto korektnej filozofii nastal až v poslednom období [7]. Prvým väčším 

developerským projektom  v obci  bola  ,,Stráň  sv.  Urbana“,  ktorá  sa  začala  realizovať 

v blízkosti   areálu    zaniknutého    Výskumného    ústavu    vinohradníckeho    a vinárskeho 

v Šenkviciach, neďaleko hraníc katastrálnych území Veľké Šenkvice a Modra. 

Jeho realizácia a architektonicko-estetické poňatie je skutočne v nadštandardnej 

kvalite, veľkou chybou je však smerovanie uličnej siete – projekt zrealizoval jednu ulicu, 

ktorá však kopírovala svah v smere SV - JZ, čo v prípade šenkvického údolia Stoličného 

potoka znamená postupné klesanie celej ulice – dovtedy sa však ulice stavali naskrz svahom, 
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aby záhrady za domami zadržiavali pravidelné prívaly vody z okolitých polí. 
 

Rovnakým (nesprávnym) spôsobom boli v obci vybudované ďalšie štyri ulice – z 

týchto celkovo piatich ulíc sú tri dlhšie než 400 m – čo sa už podpísalo pod vytopenie staršej 

zástavby na uliciach, rešpektujúcich svahovitosť terénu. Voda z polí totiž dostala príležitosť 

plynule stiecť po nepriepustnom betónovom povrchu novovzniknutých ulíc priamo do 

pôvodnej zástavby. Následkom toho už boli aj petície občanov zo zaplavovaných ulíc. 

Ďalším náhľadom nevhodného umiestnenia novej zástavby je druhý spôsob získania 

príležitosti zakúpiť si stavebnú parcelu – zahusťovaním zástavby v intraviláne obce, resp. 

záujmom o výstavbu rezidenčných štvrtí v areáloch býv. tovární [8]. Exemplárnym príkladom 

je vyrúbanie stromoradia, ktoré spevňovalo serpentínovú hlavnú komunikáciu v obci, ktorá 

prepája centrá pôvodných Malých a Veľkých Šenkvíc, pričom prekonáva výškový rozdiel – 

vyslovene sa zarezáva do svahu a jeden jej okraj môže pôsobiť ako zráz. Práve ten bol 

spevňovaný spomínaným stromoradím, ktoré muselo ustúpiť novej zástavbe. Negatívnymi 

dôsledkami tohto nerešpektovania terénnych daností sú zásadné statické vady domov, ktoré sa 

chronologicky začali čoraz intenzívnejšie prejavovať. Okrem nich začali mať majitelia 

okolitých parciel problémy s eróziou a rozsiahlymi zosuvmi pôdy. 

Suburbanizačná výstavba je majoritne zastúpená v katastrálnom území Veľké 

Šenkvice (vzhľadom k ľahšej dostupnosti k železničnej a autobusovej stanici), katastrálne 

územie Malé Šenkvice zaznamenáva diametrálne odlišný záujem o výstavbu – tá tu prebieha 

väčšinou na základe rodinných väzieb – výstavba nového domu ,,na rodičovskom“ (druhá 

línia domovej zástavby od uličnej trajektórie), návrat zo zahraničia do domov po zosnulých 

príbuzných a pod. 

K 31. decembru 2016 mala obec 4 868 obyvateľov [9], čo je historické maximum - po 

desaťročiach  stagnácie  na  prelome  storočí  a predošlom  demografickom  vývoji.  Okrem 

kladného prirodzeného prírastku je majoritným činiteľom aj pozitívny mechanický prírastok 

obyvateľstva  -  nielen  v kontexte sťahovania osôb v rámci suburbanizácie Bratislavy v jej 

funkčnom mestskom regióne (FMR), ale aj prílev obyvateľov z iných regiónov Slovenska. 

Jedná sa teda o dve skupiny prisťahovalcov, podmienené miestom výkonu práce v Bratislave. 

Podľa údajov pobočky Slovenskej pošty [10] v obci však konštatujeme, že v obci býva viac 

ako 5 100 obyvateľov, čo znamená minimálne 200 obyvateľov mimo reálnej evidencie na 

matričnom úrade [11]. 
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Obr. 1. Kartografické zobrazenie historicko-geografického vývoja obce Šenkvice 
Vlastné spracovanie stavebno-morfologického vývoja obcí metódou intervalových polygónov. 

 
 
Záver   

Vedenie  obce  -  konkrétne  starosta  Šenkvíc  sa  rozhodol  pre  postupnú  pomyselnú 
 

,,stavebnú uzáveru“ obce – potvrdil to aj v rámci jednej z viacerých diskusií ako súčasti tohto 

výskumu. Ďalšími aspektmi boli : pomaly nedostačujúci výkon čistiarne odpadových vôd 

a stále nedobudovaná kanalizačná sieť v starších častiach obce, nedostatočná kapacita 

školských zariadení i potreba ďalších investičných akcií na území už existujúcej domovej 

zástavby. Veľkú úlohu aj vo vývoji počtu obyvateľov zohralo rozhodnutie vedení materskej 

a základnej školy o prijímaní detí len rodičov, ktorých trvalý pobyt je nahlásený v obci – 

dovtedy desiatky nových obyvateľov neprejavovali tendenciu sa prihlásiť na trvalý pobyt [10]. 

Vzhľadom k riziku napätia medzi starousadlíkmi a novými obyvateľmi sa postupne 
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čoraz väčšmi črtá myšlienka obnovenia už vyše 10 rokov zrušeného Zboru pre občianske 

záležitosti (ZPOZ). Potrebné kroky na včlenenie suburbanizovaných lokalít do kompaktného 

sídelného útvaru s pôvodným intravilánom sú integrovanou prioritou nielen územného plánu 

obce, ale aj nedávno aktualizovaného PHSR – na čom zrejme mal podiel aj tento výskum [6]. 

Suburbanizácia v obci zanechala nezanedbateľnú stopu, s ktorou budú musieť 

pracovať aj ďalší vedúci predstavitelia samosprávy. Situácia Šenkvíc a ich uprednostnenia 

zdravého úsudku pred materiálno-finančným profitom obce je svetlým príkladom praxe. 
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Abstract 

 
Soil anthropisation and landscape changes caused by industry in the city of Nováky and its surroundings. 
Topic of soil anthropisation due to industrial activities is a relatively little studied topic, which is further  

discussed in this submitted thesis in the model area of Nováky town and its surroundings. The chosen area is one 
of the most industrial parts of Slovakia where industrial activities are reflected in the landscape with visible 

consequences. 
By the synthesis of the constructed case maps (land cover maps, soil maps and geological map), we 

identified four categories of the anthropogenically transformed soils locations. For all locations were created a 
characteristic of their genesis, soil-forming substrate and typical soils using maps and literature sources and field 
survey. In our work, we point to variability of differentiation of soil cover due to industrial activities in model 
area. 

 
 
Keywords: Nováky; technogenic soils; soil anthropisation; soil mapping 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Predkladaný článok sa venuje degradácií pôd na území mesta Nováky a v jeho 

zázemí. Ide o jednu z najpriemyselnejších oblastí Slovenska. V 50. rokoch, v rámci 

socialistickej industrializácie, boli na tomto relatívne malom území vybudované významné 

centrá energetického, banského a chemického priemyslu. Práve spomínané odvetvia patria k 

odvetviam, ktoré majú najväčší environmentálny dopad na krajinu, v krajnom prípade aj na 

zdravie obyvateľstva [1]. 

Pôdu,  ktorá   vzniká   vzájomným   pôsobením   viacerých   geosfér,   možno   zaradiť 

k environmentálne najohrozenejším zložkám krajiny. Pôda je náchylná na kontamináciu 

polutantmi. Ľudská činnosť často pedony pretvára skládkami, návažkami či kultiváciou pôdy. 

Od 50. rokov 20. storočia sa v literatúre pre tento proces zaužíval pojem antropizácia pôd [2]. 

Cieľom článku je poukázanie na fenomén antropizácie pôd v kontexte zmien krajiny 

vplyvom priemyselnej činnosti. V neposlednom rade článok ponúka pohľad na rôzne štádia 

genézy antropogénnych, respektíve antropicky ovplyvnených pôd, ktoré sa nachádzajú  v 

meste Nováky a jeho zázemí. 
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Materiál a metódy 
 

Záujmové územie bolo vyčlenené na základe predpokladaných lokalít antropizovaných 

pôd (Obr. 1): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1. Poloha modelového územia v širšom regióne Hornonitrianskej kotliny 
 
 

Na určenie týchto lokalít bola použitá syntéza máp krajinnej pokrývky, geologickej 

mapy, mapy pôd študovaného územia (Obr. 2). Výsledky syntézy boli následne overené 

terénnym prieskumom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Mapy vstupujúce do syntézy 
(pôdna mapa, geologická mapa, mapy krajinnej pokrývky – z roku 1949/50 a zo súčasnosti) 
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Syntézou vymedzené lokality boli rozdelené do štyroch kategórií (Obr. 3). Okrem toho 

boli spracované údaje z piatich pôdnych sond. Pôdne sondy boli lokalizované tak aby 

reprezentovali diverzitu antropicky ovplyvnených pôd na skúmanom území. Na určenie 

jednotlivých pôdnych vlastností bola použitá metóda hmatovej skúšky, pri zisťovaní výskytu 

karbonátov v pôde bol použitý roztok 10 % HCl. Morfologický popis pôdnych profilov bol 

realizovaný podľa Čurlík, Šurina [4], farba pôdy bola určovaná pomocou Revised standard 

soil color charts [5], pôdne typy boli klasifikované podľa Morfogenetického klasifikačného 

systému pôd Slovenska [3]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3. Lokality antropogénnych, technogénnych a inak antropicky ovplyvnených pôd v zázemí mesta 
Nováky 

 
 
Výsledky a diskusia 

 

Na základe syntézy máp krajinnej pokrývky a geologickej a pôdnej mapy a terénneho 

prieskumu boli vyčlenené štyri typy lokalít antropogénnych, technogénnych a inak antropicky 

ovplyvnených pôd. Boli to lokality kontaminovaných (toxikovaných) pôd, lokality pôd na 

odkaliskách (usadzovacie nádrže popolčeka), lokality pôd na banských haldách a lokality pôd 

na územiach prepadnutých z dôvodu antropického vplyvu. Vlastný terénny výskum prebehol 

na posledných dvoch spomínaných typoch lokalít s dôrazom na lokality banských háld. 

Charakteristika a genéza pôd na prvých dvoch typoch lokalít bola spracovaná inými autormi 

[6 – 7]. 

Genéza pôd na lokalitách kontaminovaných pôd sa viaže na ekologickú katastrofu z 
 

roku 1965, kedy sa pretrhla hrádza odkaliska v obci Zemianske Kostoľany. Uniklo 2,5 mil. m3
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popolovo-vápenatého materiálu bohatého na toxický arzén [6], ktorý zalial v modelovom 

území plochu 1,88 km2. Pôdy v lokalite boli klasifikované ako toxikované variety fluvizeme 
glejovej a fluvizeme modálnej. 

Pedogenéza na odkaliskách prebieha z dôvodu neustálej fluktuácie materiálu veľmi 

pozvoľne. Hrádze sa neustále rozširujú, čo tiež pedogenetický proces výrazne spomaľuje, 

miestami až zastavuje. Preto je materiál ukladaný v lokalitách odkalísk úplne surový (škváro- 

popolová zmes) a nemožno ho v zmysle Bedrnu [2] klasifikovať ako pôdu, pretože v ňom 

absentuje organická hmota, ale za istých okolností, napr. po sanácií by bolo možné materiál 

klasifikovať ako pôdotvorný substrát. V tomto prípade by bolo možné vzniknutú pôdu 

klasifikovať ako technozem iniciálnu. 

Haldy začínajú v záujmovom území vznikať v 40. rokoch minulého storočia. Neboli 

umelo rekultivované, preto mali priestor na to, aby na nich prebehol prirodzený sukcesný 

proces, z čoho vyplýva, že na ich povrchu sa mohla dlhodobo ukladať organická hmota, ktorá 

podmienila vznik humusového horizontu. Vzhľadom k rôznemu veku háld boli pôdnou 

sondážou zistené rôzne štádiá pedogenézy jednotlivých častí haldy. Humusový horizont sa 

pohyboval od hĺbky niekoľkých mm až po 11 cm. Vzhľadom k svahovitosti terénu je 

ukladanie humusu v spodnej a strednej časti svahov veľmi rýchle. Proces rýchlej pedogenézy 

zapríčinil v najstarších častiach haldy premiešanie jemného hlušinového materiálu (íly, 

uhoľný íl) so vznikajúcou pôdou, prípadne sa uložil do väčších hĺbok. V pôdnom profile preto 

nachádzame nahromadené množstvo fragmentov lignitu, tufitických a ílovitých preplástkov, 

čo sú podľa Laukovej [8] petrograficky najvýznamnejšie zložky hlušinového materiálu v 

študovanej oblasti. 

Pri sondáži na starších častiach haldy sme zachytili podľa Morfogenetického 

klasifikačného systému pôd Slovenska [3] nasledujúce typy pôd – haldovú formu kambizeme 

modálnej a antrozem iniciálnu haldovú. Oba prípady sú však prudko hraničné a názory 

pedológov by sa mohli v klasifikácií rozchádzať. Takýto klasifikačný kľúč sme zvolili napriek 

tomu, že materiál a genéza pôd bola veľmi  podobná, čo nás utvrdzuje v tom, že pedogenéza 

je v oblasti veľmi rýchla. V prvej sonde sme ale vytriedili menšie množstvo fragmentov, čo 

nedovoľovalo zaradiť pôdu k technogénnym pôdam (obsah technoskeletu bol nižší ako 40%) 

a definovaná bola väčšia homogenita pôdy ako pri druhej sonde, rovnako je na lokalite prvej 

sondy badať väčšiu pokryvnosť terénu dospelými drevinami a následne je vyššia aj kvalita 

humusu. Dôvodom je rozdielnosť veku jednotlivých častí haldy. Časť haldy môžeme datovať 

k úplnému počiatku ťažby uhlia na Nováckom uhoľnom ložisku, pravdepodobne by ale mohlo 
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ísť aj o materiál, ktorý bol navezený už pri vykonávaný prieskumných vrtov na prelome 30. a 
 

40. rokov 20. storočia, zvyšok je datovaný od 50. do 60. rokov. 
 

Na materiáli súčasnej mladej haldy bola pôda klasifikovaná ako technozem iniciálna 

haldová. Materiál v profile bol netriedený, uhoľné, ílovité a tufické fragmenty sme nachádzali 

pozdĺž celého profilu. Zaznamenali sme veľmi pozvoľné triedenie materiálu – v spodnej časti 

profilu bol obsah skeletu nad 80% a smerom hore sa znižoval k 50%. 

V severnej časti modelového územia sa vyskytujú územia antropogénne podmienených 

prepadnutých území. Ivanička [9] priraďuje ich pôvod k miestam, kde sa rúbe uhlie metódou 

tzv. komorovania na zával. Pri tejto metóde sa po vyrúbaní uhlia v komore územie pomaly 

prepadáva. Vznikajú tak pozdĺžne bezodtokové poklesnuté panvy, v ktorých v najnižších 

polohách sa podzemná voda dostáva k povrchu. Práve podzemná voda je hlavným faktorom 

pre vznik glejových pôd. V bezprostrednej blízkosti prepadlísk sme navŕtali dve sondy – 

jednu 5 m od prepadliska na mieste, ktoré je vodou zaplavované len zriedka a druhú asi 2 m 

od momentálne zaplaveného miesta, kde sa bežne vyskytujú priesaky podzemnej vody. V tejto 

lokalite bola klasifikácia pôd relatívne jednoduchá. V prvom prípade bol profil určený ako 

glej modálny. V druhom profile sme ako povrchový horizont určili mačinový hygrický 

horizont OmG (v profile nebol zachytený pre gleje modálne typický hydrogénny ochrický AoG 

horizont, ale spomínaný mačinový hygrický OmG horizont. Preto bol profil klasifikovaný ako 

glej močiarový. 
 
 

Záver   
V článku sme vyčlenili štyri lokality technogénnych a inak antropicky ovplyvnených 

 

pôd, na ktorých sme určili rôzne pôdne typy - kontaminovanú toxickú varietu fluvizeme 

modálnej a fluvizeme glejovej (lokality kontaminovaných pôd), technozem iniciálnu 

(lokality pôd na odkaliskách a usadzovacích nádržiach), haldovú formu kambizeme 

modálnej, antrozem iniciálnu a technozem iniciálnu (lokality pôd na banských haldách), glej 

modálny a glej močiarový (lokality pôd na prepadliskách v poddolovanom území), čím sme 

poukázali na variabilitu diferenciácie pôdneho krytu ovplyvnenú priemyselnou činnosťou na 

relatívne malom území. Tým sa zároveň potvrdila vhodnosť výberu modelového územia, 

keďže sme mohli poukázať na viaceré faktory a formy ovplyvnenia, či premeny pôdy vplyvom 

priemyselnej činnosti. 
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Abstract 

 
Calculation of the cartographical pole for conical projection 
Main topic of the work is optimization of the cartographical pole and undistorted cartographical 

parallels by means of the algorithm. The input is a discrete set of points obtained as a α-shape border of a point 
set. The objective of this algorithm is to reach minimum range of cartographical latitude to decrease values of 
distortions. Further objective is to optimize undistorted cartographical parallels to minimize distortions’ values. 
The output of  the work  is computer program  for calculation of  the cartographical pole and selection of 
undistorted cartographical parallels for conical projections. 

 
Keywords: cartographical pole; distortions; conical projection; undistorted parallels. 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Zem predstavuje teleso, ktorého tvar nie je možné presne definovať. Preto sa na 

výpočty a následné zobrazenie Zeme do roviny mapy používajú iné telesá, napr. referenčný 

elipsoid, guľa. Výpočty v kartografii môžeme podstatne zjednodušiť, ak referenčný elipsoid 

nahradíme referenčnou guľou, čo sme využili aj v našom prípade. 

Na určovanie polohy na referenčnej guľovej ploche budeme využívať tri súradnicové 

systémy.  Geografický  súradnicový  systém  definuje  zemepisné  súradnice  ako  uhly  - 

v stupňoch. Ide o geografickú šírku φ a geografickú dĺžku λ. Priestorový pravouhlý 

súradnicový systém,  inak  nazývaný  aj  karteziánsky,  definujú  štyri  parametre,  počiatok 

a jednotkové vektory osí X,Y,Z. Osi X a Y ležia v rovine rovníka a os Z je kolmá na 

predchádzajúce osi a splýva s osou referenčného telesa. Pravouhlé súradnice x, y, z sú potom 

vo vzťahu ku geografickým φ, λ podľa [1]: 
 
 

[I.] 
 
 

Okrem už spomínaných súradnicových systémov poznáme ešte kartografický 

súradnicový systém, ktorý zodpovedá geografickému súradnicovému systému, ktorý je 

otočený okolo svojho počiatku tak, aby kladná poloos Z prechádzala ľubovoľne zvoleným 

bodom na zemskom povrchu – kartografickým pólom. Pojem kartografické zobrazenie 

predstavuje   matematický   vzťah,   na   základe   ktorého   je   možné   jednoznačne   priradiť 
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súradniciam bodu na referenčnom telese (guľa, elipsoid) jeho súradnice v zobrazovacej rovine 

plochy mapy. Každé kartografické zobrazenie je matematicky presne vyjadrené vzťahom na 

prevod súradníc bodu z jednej súradnicovej sústavy do druhej. Tieto vzťahy poznáme pod 

názvom zobrazovacie rovnice. Ide o prevod súradníc na referenčnej guli (U, V) do rovinných 

pravouhlých súradníc (x, y). Jedným z kritérií rozdelenia kartografických zobrazení je typ 

plochy, na ktorú sa územie zobrazuje. Môže ísť o plášť valca, kužeľa alebo rovinu a podľa 

toho hovoríme o valcovom, kužeľovom alebo azimutálnom zobrazení. Tieto zobrazovacie 

plochy sa využívajú kvôli ich rozvinuteľnosti do roviny bez ich ďalšieho skreslenia [2]. 

Keďže počítame kartografický pól pre kužeľové zobrazenia, tak ako zobrazovaciu 

plochu budeme používať plášť kužeľa. Dotykové kužeľové zobrazenia neskresľujú miesta na 

dotykovej rovnobežke, sečné neskresľujú miesta na dvoch sečných rovnobežkách. Ako 

referenčné teleso budeme uvažovať guľu, pre ktorú sú všeobecné zobrazovacie rovnice pre 

kužeľové zobrazenia definované nasledovne podľa [3]: 

[II.] 
 

[III.] 
Pre zmenšenie hodnoty skreslení môžeme namiesto dotykového kužeľa zvoliť sečný, 

čím budeme mať namiesto jednej dotykovej rovnobežky dve sečné rovnobežky U1 a U2. 

Na výpočet kartografického pólu pre kužeľové zobrazenia je štandardne použitý 

vektorový súčin a trojica bodov na dotykovej alebo základnej rovnobežke. V tejto časti práce, 

nadväzujeme na predchádzajúcu prácu [2] o výpočte kartografického pólu pre valcové 

zobrazenia. Počítačový program z tejto práce sme rozšírili, aby sme dosiahli optimalizáciu 

pólu pre kužeľové zobrazenia, pričom kritériom optimalizácie bolo minimálne rozpätie 

kartografickej šírky na zobrazovanom území. 

Popis optimalizácie kartografického pólu pre valcové zobrazenia je uvedený v [2]. 

Výsledkom  bol  kartografický  pól  QV   čo  možno  najvhodnejší  pre  valcové  zobrazenie 

a súradnice hraničných bodov územia vztiahnuté na tento pól. 

Na optimalizáciu pólu a sečných rovnobežiek pre kužeľové zobrazenia sme využili 

postupné vyhľadávanie  a spresňovanie  hodnôt  v  poludníkovom  páse  medzi  maximálnou 

a minimálnou kartografickou dĺžkou územia zobrazeného na plášť valca. Pri optimalizácii 

sečných rovnobežiek U1 a U2 boli kritériom absolútne hodnoty dĺžkových skreslení pre 

maximálnu maxu a minimálnu minu hodnotu kartografickej šírky a tiež absolútne hodnoty 

skreslenia v základnej rovnobežke zakladna a neskôr v rovnobežke U3 medzi U1 a U2, ktorej 

dĺžkové skreslenie dosahuje minimálne hodnoty (maximálne zmenšenie). 
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Kvôli zrýchleniu výpočtu sme rovnako ako pri valci pristúpili k redukcii počtu 

vstupných bodov. Na rozdiel od [2] sme však využili tzv. α-tvar. Ide o typ konkávneho obalu 

množiny bodov, ktorého tvar určuje hodnota α. Túto redukciu sme si mohli dovoliť, keďže 

najväčšie hodnoty skreslení budú práve v týchto hraničných bodoch množiny. 

Majme množinu bodov S. α-kruh množiny S je kruh s polomerom α, ktorý má na 

hranici aspoň jeden bod z S a nijaký z bodov S vo vnútri kruhu. Pre dvojicu bodov P, Q 

z množiny S platí, že PQ je α-úsečkou, ak body P a Q ležia na α-kruhu množiny S. α-tvar 

množiny S je potom množinou všetkých α-úsečiek množiny S (pozri Obr. 1) [4]. 

 
 

Obr. 1. Ukážka α-tvaru pre dve rozdielne hodnoty α. Zdroj [4] 
 

Dosiahli sme redukciu veľkého množstva bodov, napr. pre Floridu z 132 280 na 363. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

V prvej fáze sme si pripravili dáta, ktoré sme získali zo stránky www.gadm.org. 

Vybrali sme si vhodné územia pre kužeľové zobrazenie: Floridu, Chorvátsko, Omán. 

Vzdialené ostrovy administratívne patriace daným územiam sme odstránili, aby sme 

zabezpečili čo možno najlepší výsledok. V programe ArcGIS sme potom pomocou voľne 

dostupného nástroja ConcaveHullByCase vytvorili príslušné α-tvary. Následne sme vytvorili 

textový súbor, v ktorého riadkoch boli uložené geografické súradnice bodov (formát: dĺžka 

šírka) tvoriacich α-tvar príslušného štátu. Tento súbor slúžil ako vstupný súbor pre vytvorený 

počítačový program slúžiaci na optimalizáciu kartografického pólu pre kužeľové zobrazenia. 

Ako bolo uvedené vyššie, tento program nadväzuje na počítačový program na výpočet 

pólu pre  valcové  zobrazenie,  ktorého  výsledkom  bol  kartografický  pól  pre  valec  QV 

a transformované územie α-tvaru vzhľadom na tento pól. Pre územie bola zistená maximálna 

a minimálna kartografická šírka (maxu, minu) aj kartografická dĺžka (minv, maxv). Od tejto 

časti bol program dopísaný o optimalizáciu pólu pre kužeľové zobrazenie. 

V prvom kroku bola otestovaná kartografická dĺžka transformovaného územia 

vzhľadom na QV. Ak šlo o územie širšie ako 180° a zároveň pretínajúce kartografické 

poludníky 0°  a 180°,  tak  program  bol  ukončený,  pretože  dané  územie  je  príliš  široké 

a nedokázali  sme  ho  korektne  upraviť  pre  ďalšie  spracovanie.  V opačnom  prípade  bolo 
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 Postupné spresňovanie pólov až 
na 0,000001°  

 

vytvorené pole  kartografických  pólov  v medziach  kartografickej  dĺžky  minv  až  maxv 

a kartografickej šírky -89° až + 89° s krokom = 1°, ale zároveň mimo α-tvar. Súradnice α- 

tvaru sme transformovali vzhľadom na každý pól tohto poľa s cieľom nájsť najmenšie 

rozpätie kartografickej šírky, čo znamená najmenšie hodnoty skreslení. Toto najmenšie 

rozpätie a príslušný kartografický pól Q1 so súradnicami φQ1 a λQ1 boli zapamätané. 
V druhom kroku sme pristúpili 

 
 
 
 

Vstup: 

Začiatok 
 
 

Súradnice 
bodov α-tvaru 

 

k spresňovaniu polohy tohto pólu Q1a to 

postupným zjemňovaním kroku z hodnoty 

0,1°až  na  hodnotu  0,000001°v medziach  φQ1 

 

Výpočet kartografického pólu pre 
valcové zobrazenie 

 
 

QV (φQ1,λQ1), α-tvar 
transformovaný 
vzhľadom na QV 

 
 

Pole nových kartografický pólov 
 
 

Transformácia α-tvaru vzhľadom 
na každý pól poľa a vyhľadávanie 

najmenšieho rozpätia 
kartografickej šírky 

 
 
 
 
 
 

Najvhodnejší 

±10*krok, λQ1±10*krok. Pre krok = 0,1° bolo 
 

teda okolo pólu Q1 vytvorené pole nových 200 

kartografických pólov, vzhľadom na ktoré opäť 

prebiehala transformácia α-tvaru a bolo 

vyhľadávané najmenšie rozpätie kartografickej 

šírky. Tento proces prebiehal až po 

krok=0,000001°. Vo výsledku sme získali 

najvhodnejší kartografický pól pre kužeľové 

zobrazenie   QK   s presnosťou   na   0,000001° 

s najmenším rozpätím kartografickej šírky 

(pozri Obr. 2). 

Po určení QK sme pristúpili 
k optimalizácii sečných rovnobežiek. Naším 
cieľom bolo dosiahnuť, aby maximálne hodnoty 

Výstup: kartografický pól 
pre kužeľové 
zobrazenie QK 

 
skreslení v krajných bodoch kartografickej šírky 

 

(čiže minu a maxu) sa rovnali a aby sa zároveň 
 

rovnali maximálne absolútne hodnoty skreslení 
Obr. 2. Procesný diagram  

v krajných bodoch a na rovnobežke U3, medzi 
 

týmito rovnobežkami, v ktorej dochádza k maximálnemu negatívnemu skresleniu. Pri 

kužeľových zobrazeniach nenarastá skreslenie rovnomerne na oba smery, ale viac sa 

skresľuje severný smer. Tvar grafu skreslenia pre kužeľové zobrazenia má tvar podkovy(pozri 

Obr. 3). Túto vlastnosť sme sa rozhodli využiť aj pri optimalizácii sečných rovnobežiek. 

Postupovali sme súčasne od maxu a minu smerom do stredu územia, pričom sme sa snažili, 

aby hodnoty skreslenia v krajných šírkach (maxu, minu) boli rovnaké. 

V prvej fáze sme postupovali po 0,1° a určovali sme rozdiel medzi skreslením v minu 
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alebo maxu a zakladna umiestnenou do stredu medzi U1 a U2. Pre U1 sme hľadali také U2, 

aby sa hodnoty skreslenia v minu a maxu zhodovali na šesť desatinných miest. Po určení U1 a 

U2 sme vypočítali hodnotu skreslenia v zakladna. Kritériom hľadania optimálnych U1 a U2 

bola absolútna hodnota rozdielu hodnôt skreslení od hodnoty 1 medzi minu, maxu (sú rovnaké 

na 6 desatinných miest) a skreslenia v zakladna. Z Obr. 3 zároveň môžeme odvodiť, akým 

spôsobom sme hľadali najvhodnejšie hodnoty. Ak bol rozdiel záporný (červené,  modré, 

zelené U1, U2, zakladna), pokračovali sme určovaním ďalšej dvojice U1 a U2. Dosiahnutím 

prvého kladného (oranžové) rozdielu sme určili interval najvhodnejších sečných rovnobežiek, 

t.j. že najlepšie hodnoty sa nachádzajú medzi poslednými a predposlednými U1 a U2 (zelené 

a oranžové) a tento interval budeme v ďalšom kroku spresňovať. 

 
 

Obr. 3. Závislosť hodnôt skreslenia od kartografickej šírky s vyznačenými hodnotami U1 a U2 
 

Druhá fáza predstavuje postupné spresňovanie U1 a U2 až do hranice 0,000001°. 

Nepočítali sme však už s hodnotami skreslenia pre zakladna, ale pre každú dvojicu U1 a U2 

sme si vyrátali také U3, nachádzajúce sa medzi U1 a U2, dosahujúce maximálnu absolútnu 

hodnotu rozdielu skreslenia od 1 (väčšiu ako v zakladna), aby sme dosiahli rovnaké 

maximálne absolútne hodnoty skreslení v minu, maxu a U3. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Program sme testovali na troch vybraných územiach: Florida, Chorvátsko, Omán. 

Pre tieto územia sme kartografický pól počítali aj klasickým manuálnym spôsobom. V Tab. č. 1 

ukážeme správnosť a výhodnosť výpočtu kartografického pólu pomocou nami vytvoreného 

počítačového programu. Budeme porovnávať hodnoty dĺžkových skreslení v minu, maxu pre 

dotykový kužeľ a aj v zakladna a U3 pre sečný kužeľ. Budeme uvádzať štyri prípady: 

A. manuálne vypočítaný pól, dotykový kužeľ 
 

B. programom vypočítaný pól, dotykový kužeľ 
 

C. programom vypočítaný pól, sečný kužeľ, manuálne volené sečné rovnobežky 
 

D. programom vypočítaný pól, sečný kužeľ, programom určené sečné rovnobežky 
 

Pri výpočtoch skreslení sme uplatňovali vzorce platiace pre konformné zobrazenie. 
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Tab. 1. Kartografické póly a porovnanie hodnôt dĺžkových skreslení 
 

 
Územie 

 
Pól 

 

Šírka pólu 
(°) 

 

Dĺžka pólu 
(°) 

Dĺžkové 
skreslenie v 

minu 

Dĺžkové 
skreslenie v 

maxu 

Dĺžkové 
skreslenie v 

zakladna 

Dĺžkové 
skreslenie v 

U3 

  
Fl

or
id

a A 26,127250 -85,925128 1,000360 1,000290 1 - 
B 27,180922 -85,544351 1,000229 1,000290 1 - 
C 27,180922 -85,544351 1,000122 1,000112 0,999862 - 
D 27,180922 -85,544351 1,000127 1,000127 0,999873 0,999873 

  C
ho

rv
át

sk
o A 44,632280 16,790267 1,000248 1,000141 1 - 

B 44,630308 16,880352 1,000130 1,000219 1 - 
C 44,630308 16,880352 1,000113 1,000115 0,999953 - 
D 44,630308 16,880352 1,000080 1,000080 0,999920 0,999920 

  
O

m
án

 A 23,988740 50,838613 1,000814 1,000641 1 - 
B 21,828128 54,168993 1,000526 1,000851 1 - 
C 21,828128 54,168993 1,000541 1,000256 0,999718 - 
D 21,828128 54,168993 1,000321 1,000321 0,999679 0,999679 

 
 

V Tab. 1 môžeme vidieť, že dĺžkové skreslenie dosahuje najmenšie hodnoty práve pre 

prípad D. Rozdiely hodnôt dĺžkových skreslení voči hodnote 1 sú vo všetkých troch šírkach 

minu, maxu a U3 rovnaké a zároveň sú minimálne v porovnaní s ostatnými prípadmi. Pre 

územie Floridy bolo dosiahnuté dĺžkové skreslenie ±12,7 cm na km, kartografický pól sa 

nachádza v Mexickom zálive. Pre územie Chorvátska to bolo ±8 cm na km, kartografický pól 

sa nachádza medzi „ramenami“ Chorvátska v Bosne a Hercegovine. Pre územie Ománu bolo 

dĺžkové skreslenie ±32,1 cm na km a kartografický pól sa nachádza v Saudskej Arábii. 
 
 

Záver   
Z Tab. 1 vyplýva, že vytvorený počítačový program skutočne vypočítava 

 

kartografický pól a sečné rovnobežky vhodnejšie a presnejšie ako klasický manuálny spôsob. 

Je to vidieť najmä na maximálnych hodnotách dĺžkových skreslení, ktoré dosahujú minimálne 

hodnoty práve pre najvhodnejší pól QK. Výhodou tohto programu je aj časová nenáročnosť 

a rýchlosť výpočtu. 
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Abstract 

 
Land evaluation for glider outlanding using remote sensing data 
Glider pilot, when faced to outlanding, has no source of information in order to make the safe decision 

where to land but his own visual observation. Free access to high quality remote sensing data, such as Landsat 8 
and Sentinel-2, and free and open source remote sensing and GIS software gives us all tools needed for making 
map of suitability for glider outlanding. Goal of this paper is to present methodology of creation of such map, 
which aims to increase chances of glider pilot to make right, and mainly safe decision. Presented methodology is 
based on land cover classification using optical remote sensing images and DEM analyses. First we present 
methods used and then we demonstrate experimental usage of this methodology for part of year 2016 in part of 
Slovakia with high frequency of glider flights and also high variation of land cover. 

 
 
Keywords: satellite remote sensing; landcover classification; glider outlanding 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pilot vetroňa je často nútený vykonať pristátie mimo letiska v teréne – vynútené 

pristátie. Možných dôvodov na takéto konanie je veľa, za najčastejší však možno považovať 

zhoršenie, alebo zlé vyhodnotenie poveternostnej situácie. V čase, kedy začne existovať 

vysoký predpoklad o neschopnosti doletieť na najbližšie letisko, pilot začne s výberom 

vhodného miesta na pristátie. Na vykonanie správneho rozhodnutia potrebuje pilot poznať 

viaceré charakteristiky zvažovaných miest na pristátie, avšak na správne vyhodnotenie týchto 

faktorov sa môže spoliehať len na svoje vizuálne pozorovanie v reálnom čase. 

Pomocou využitia údajov a metód satelitného diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) 

a analýzy digitálneho výškového modelu (DEM) je možné vyčísliť niektoré z najdôležitejších 

faktorov pri výbere vhodného miesta na vynútené pristátie vetroňa a vytvoriť tak mapu 

vhodnosti. Takáto pomôcka má potenciál zvýšiť kvalitu rozhodnutia vykonaného pilotom 

a tak prispieť k celkovej bezpečnosti takéhoto pristátia. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako podklad pre tvorbu trénovacích a kontrolných množín, ako aj na klasifikáciu 

krajinnej pokrývky boli použité snímky satelitov Landsat 8 a Sentinel-2A, ktoré poskytujú 

produkty  s  vhodným  priestorovým,  rádiometrickým,  spektrálnym  aj  časovým  rozlíšením. 
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Snímky satelitu Landsat 8 boli pred použitím rádiometricky kalibrované a atmosfericky 

opravené pomocou online dostupného systému LaSRC, ktorého výstupom sú hodnoty 

odrazivosti na úrovni spodku atmosféry (BOA). Na snímkach satelitu Sentinel-2A bol 

aplikovaný obdobný proces pomocou voľne dostupného nástroja Sen2Cor. Uvedená úprava 

snímok satelitného DPZ je potrebná na odstránenie vonkajších vplyvov pôsobiacich na 

odrazivosť objektov na povrchu Zeme, ktoré tak zmazávajú skutočné spektrálne rozdiely 

jednotlivých objektov. 

Na určenie známych tried krajinnej pokrývky zo záznamu satelitného DPZ sa používa 

metóda riadenej klasifikácie. V rámci tejto metódy je možné použiť veľké množstvo 

klasifikačných algoritmov. My sme zvolili v DPZ často používaný klasifikátor Support 

Vector Machine (SVM). Snaží sa nájsť nadpriestor, ktorý rozdeľuje dve triedy v n- 

dimenzionálnom priestore. Keďže samotný klasifikátor SVM dokáže klasifikovať len dve 

triedy, pri klasifikácií viacerých tried sa používa metóda „jeden proti jednému“, alebo „jeden 

proti všetkým“, kedy testuje záujmovú triedu voči všetkým ostatným individuálne, alebo voči 

všetkým ostatným ako celku. V prípade, že triedy nie sú lineárne separovateľné, môže sa 

použiť jadrový trik (angl. kernel trick), ktorý transformuje trénovacie (a následne aj 

klasifikované) údaje do vyššej dimenzie tak aby umožnil ich lineárnu separáciu [1]. 

Faktorov ovplyvňujúcich výber vhodnej plochy na vynútené pristátie je mnoho. 

Jednotlivé faktory pritom môžu v rôznych situáciách nadobúdať rozličnú dôležitosť. Vo 

všeobecnosti možno vhodnú plochu na pristátie vetroňa hrubo charakterizovať niekoľkými 

vyčísliteľnými a v čase relatívne pomaly nemeniacimi sa parametrami: vhodným typom 

krajinnej pokrývky a v prípade poľnohospodárskych plodín vhodným štádiom ich vývoja, 

dostatočne malým sklonom georeliéfu a rozlohou dostačujúcou na bezpečné pristátie vetroňa. 

Ďalšími veľmi rýchlo sa meniacimi, alebo veľmi ťažko merateľnými faktormi sú: prítomnosť 

nebezpečných predmetov na ploche a v jej bezprostrednej blízkosti, smer a intenzita vetra 

a priamy a priečny sklon plochy voči smeru pristátia. Zvolené boli nasledovné aplikovateľné 

podmienky [2]: 

1) Podmienka typu  a  výšky  krajinnej  pokrývky  hodnotí  typ  krajinnej  pokrývky 

a špeciálne u potencionálne vhodných poľnohospodárskych plodín aj približnú výšku porastu. 

Aplikuje sa jednoduchou reklasifikáciou s troma výstupnými triedami: „vhodné“, „neisté“ a 

„nevhodné“. Do kategórie „neisté“ boli zaraďované nezistiteľné pixle (oblačnosť a tiene) a 

poľnohospodárske plodiny s výškou, ktorá nezaručuje úplnú bezpečnosť, no v prípade potreby 

ju  možno  považovať  za  využiteľnú.  Pravidlá  definuje  užívateľ  a  teda  sú  výsledkom 
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expertného posúdenia. 
 

2) Podmienka sklonu brala v úvahu sklon georeliéfu v jednotlivých pixloch. DEM je 

transformovaný do lokálneho súradnicového systému (v prípade vybraného experimentálneho 

územia UTM zóna 33N na elipsoide WGS84) a bilineárne prevzorkovaný do rozlíšenia danej 

satelitnej snímky tak, aby ich pixle boli vzájomne zosúladené. Na takto upravenom DEM je 

vypočítaný sklon, a pixle ktorých sklon prekračuje kritickú hodnotu sú kategorizované ako 

„neisté“. Ako hraničný sklon bola zvolená hodnota 8,13°, ktorá je v [3] definovaná ako 

hraničná hodnota sklonu plochy na nácvik vynúteného pristátia. 

3) Podmienka veľkosti plochy. Podľa [3] musí mať plocha vhodná na nácvik 

vynúteného pristátia rozmery 200 x 30 m. Podmienku je aplikovaná tak, že raster vhodnosti 

po dokončení podmienky sklonu je automatizovane vektorizovaný a polygóny s plochou 

menšou ako 6 000 m2 sú označené ako „neisté“. Reklasifikované polygóny sú následne opäť 

rasterizované. 

Tvorba trénovacích a kontrolných množín vizuálnou interpretáciou, ako aj 

kartografické modelovania výsledkov prebehlo v prostredí QGIS. Klasifikácia a hodnotenie 

kvality snímok satelitného DPZ prebehlo vo vlastnom vytvorenom prostredí v jazyku C++ za 

širokého využitia voľnej knižnice DPZ Orfeo ToolBox (OTB). 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Experimentálne územie bolo vybrané tak, aby pokrývalo priestor medzi letiskami 

Boleráz a Nitra a zároveň aby bola vhodne pokryté dlaždicami snímok vybraných satelitov 

DPZ. Rozloha experimentálneho územia je 3887 km2. Na zvolenom území sa nachádza široká 

paleta poľnohospodárskych plôch a vykonáva sa na ňom častá prevádza vetroňov (Obr. 1). 

Pre klasifikáciu krajinnej pokrývky bola vytvorená legenda tak, aby zohľadňovala 

relevantné triedy krajinnej pokrývky pre výber vhodnej pristávacej plochy. Legenda je 

špecifikovaná v Tab. 2. 

V teréne (v okolí letiska Boleráz a mesta Trnava) boli v letných mesiacoch roku 2016 

terénne zozbierané kontrolné množiny, ktoré následne poslúžili na usmernenie tvorby 

trénovacích a kontrolných množín pomocou vizuálnej interpretácie. Tie boli tvorené na rade 

snímok satelitov Landsat 8 a Sentinel-2A zosnímaných v období medzi novembrom 2015 

a septembrom 2016. Veľký počet snímok v tomto období umožnil s veľkou mierou istoty 

identifikovať jednotlivé poľnohospodárske plodiny na základe obdobia ich zasadenia, 

spektrálnych a štruktúrnych vlastností počas roka a času žatvy. Nie všetky snímky pritom boli 
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použité aj na klasifikáciu a následnú tvorbu mapy vhodnosti. Dôvodom nevyužitia snímky 

bola buď vysoká miera pokrytia oblačnosťou, alebo taký dátum snímania, kedy by sa 

neprejavili žiadne významné zmeny od časovo predošlej klasifikovanej snímky. 

 
Obr. 1. Experimentálne územie 

 
Tab. 1. Snímky využité na vizuálnu interpretáciu a klasifikáciu krajinnej pokrývky 

 
 

Dátum 24.11. 
2015 

14.3. 
2016 

31.3. 
2016 

16.4. 
2016 

23.5. 
2016 

19.6. 
2016 

22.6. 
2016 

2.7. 
2016 

21.7. 
2016 

7.9. 
2016 

30.9. 
2016 

 Satelit L8 S2A L8 L8 S2A L8 S2A S2A L8 L8 S2A 
 Klasifikácia Nie Nie Nie Áno Nie Áno Nie Áno Áno Áno Nie 

 
Za účelom klasifikácie krajinnej pokrývky bol využitý klasifikátor SVM s využitím 

radial basis function (RBF) jadrového triku a metódou porovnávania tried „jeden proti 

jednému“. Len v jednom prípade nebol jadrový trik použitý kvôli lepšiemu výsledku čisto 

lineárnej separácie (snímka satelitu Landsat 8 zo dňa 16.4.2016). Snímky boli klasifikované 

v rozlíšení 30 m u satelitu Landsat 8 a 20 m u satelitu Sentinel-2A. Využité pritom boli 

spektrálne kanály 1–7 satelitu Landsat 8 a 1–7, 8a, 11 a 12 satelitu Sentinel-2A, v oboch 

prípadoch po rádiometrickej kalibrácií a atmosferickej oprave. Kontrola kvality klasifikácie 

snímky bola vykonaná výpočtom chybových matíc a následne κ koeficientov pre jednotlivé 

triedy krajinnej pokrývky, ako aj pre snímku ako celok (Obr. 2). 

Na klasifikovanom rastri krajinnej pokrývky bolo možné aplikovať podmienky 

vhodnosti pre vynútené pristátie vetroňa, čoho výsledkom už je výsledný raster vhodnosti pre 

vynútené pristátie vetroňa. Ako pomôcka pre tvorbu pravidiel podmienky typu a výšky 

krajinnej pokrývky  bol  použitý  graf  ich  približnej  výšky  poľnohospodárskych  plodín 

v závislosti od obdobia roku [2]. Použité pravidlá podmienky typu a výšky krajinnej pokrývky 

sú popísané v Tab. 2. 

Vzhľadom na dosiahnuté hodnoty κ koeficientov klasifikácie jednotlivých snímok 

môžeme hovoriť o vysokej kvalite obdržaných máp krajinnej pokrývky. S množstvom 

prítomných tried krajinnej pokrývky sa znižuje aj kvalita jej reklasifikácie (Obr. 2). 
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Identifikátor triedy 
 

Trieda krajinnej pokrývky  Dátum snímkovania 
 16.4.2016 19.6.2016 2.7.2016 21.7.2016 7.9.2016 

1 Les 0 0 0 0 0 
2 Voda 0 0 0 0 0 
3 Umelé plochy 0 0 0 0 0 
4 Nízke porasty a tráva 1 1 1 1 1 
5 Holá zem 1 1 1 1 1 
6 Oblačnosť 2 2 2 2 2 
7 Tiene 2 2 2 2 2 
8 Obilniny zelené 1 2 ⨯ ⨯ ⨯ 
9 Obilniny svetlé ⨯ 0 0 ⨯ ⨯ 

10 Kukurica ⨯ 2 0 0 0 
11 Slnečnica ⨯ 2 0 0 ⨯ 
12 Repa ⨯ 1 1 1 1 
13 Repka oziminná zelená 2 0 ⨯ ⨯ ⨯ 
14 Repka oziminná svetlá ⨯ 0 0 ⨯ ⨯ 

 

Tab. 2. Triedy krajinnej pokrývky a klasifikačné pravidlá pre jednotlivé dátumy 

0: nevhodné, 1: vhodne, 2: neisté, ⨯: trieda neprítomná 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledný pomer rozlôh jednotlivých tried vhodnosti počas roka súhlasí s empirickými 

skúsenosťami. V polovici apríla, kedy sú ešte letné plodiny zanedbateľnej výšky reprezentujú 

nevhodné plochy len les, vodné plochy a zastavané územia. S vyrastením letných plodín a 

dozrievaním zimných sa významne zvýšil podiel nevhodných plôch. Situácia sa vylepšila po 

žatve obilnín a repky oziminovej. V septembri je už z poľnohospodárskych plodín nevhodná 

iba kukurica. 

 
Obr. 2. Podiel plochy jednotlivých tried vhodnosti a κ koeficienty v závislosti od dátumu 

 
 

Použitím metódy tvorby časových radov [4] by malo byť možné dosiahnuť ešte 

vyšších presností, no tento postup nebol použitý pre opakovaný výskyt oblačnosti na 

snímkach, čo zabraňuje efektívnemu využitiu takéhoto prístupu. Zaradenie produktov SAR 

satelitu Sentinel-1 do klasifikácie by takisto malo zvýšiť kvalitu klasifikácie pridanou 

informáciou o drsnosti povrchu [4], možnosťou presného merania výšok poľnohospodárskych 

plodín radarovou interferometriou a lepšieho odlíšenia umelých plôch. Jeho prínos by mohol 

byť aj v schopnosti rozlíšiť hladkú holú zeme od rozoraného poľa, čo súčasná metodika kvôli 
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neschopnosti určenia tejto vlastnosti pomocou optických snímok DPZ nezohľadňuje. Za slabú 

časť výberu vhodnej plochy pre vynútené pristátie považujeme aplikáciu podmienky veľkosti 

plochy, ktorá nezohľadňuje tvar plochy a teda vôbec nezaručuje, že na danej ploche bude mať 

vetroň naozaj dostupných 200 m potrebných na výbeh po pristátí. 

 

 
Obr. 3. Výrez z experimentálneho územia 

V strede je letisko Boleráz. Vidno nesprávnu klasifikáciu v okolí obcí, čo sa prejavilo na mape vhodnosti. 
 
Záver   

Predostreli sme metodiku spracovania záznamov DPZ za účelom určenia vhodnosti 
 

pre vynútené pristátie vetroňa. Dosiahnuté výsledky považujeme vzhľadom na dosiahnuté 

hodnoty κ koeficientov za uspokojivé. Veľkým prínosom bolo využitie snímok satelitu 

Sentinel-2A vyneseného na orbitu len v lete roku 2015. Dnes už na orbite umiestnený satelit 

Sentinel-2B prinesie ešte lepšie časové rozlíšenie. Ako však bolo uvedené, problematika si 

žiada hlbší výskum hlavne v oblasti využitia SAR údajov, ktoré sú vďaka satelitom Sentinel-1 

dnes už prístupné širokej verejnosti. 
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Abstract 

 

Participatory mapping as a means of sustainable economic development 
The aim of our article is to explain participatory mapping as a means of sustainable economic 

development. Participatory mapping is a modern cartographical method which connects local based knowledges 
with technologial development and makes available the map production for almost everybody. Participatory 
mapping is useful for modelling or mapping impacts of planned intentions on the environment and it allows 
people to express their opinions through map outputs. Our article has two results; the first is an explanation of 
participatory mapping as a tool of sustainable economic development. The second is an example of application 
the participatory mapping in the Gemer-Malohont region for the promotion of local food and craft products. 

 
 
Keywords: Gemer-Malohont; participatory mapping; sustainable economic development 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 
Cieľom nášho príspevku je predstaviť participatívne mapovanie ako prostriedok 

trvalo udržateľného ekonomického rozvoja. Participatívne mapovanie (PM) je nový spôsob 

zberu a spracovania priestorových dát, ktorý vychádza z lokálnych znalostí a umožňuje 

ľuďom prostredníctvom mapových výstupov vyjadrovať svoj názor. V našom príspevku sme 

vysvetlili spôsoby, akými je možné participatívne mapovanie realizovať v oblasti 

udržateľného ekonomického rozvoja, v čom vidíme prínos nášho článku. Ako názorný 

príklad, vychádzajúci z mojej diplomovej práce, sme uviedli implementáciu PM ako spôsobu 

udržateľného ekonomického rozvoja Gemera-Malohontu, môjho rodného regiónu. Našim 

návrhom je vytvorenie a realizácia participatívneho mapového portálu, do ktorého budú môcť 

záujemcovia zaznačovať miestnych malovýrobcov. Podporíme tak aspoň čiastočne miestny 

ekonomický rozvoj a prispejeme k zachovaniu pôvodného rázu tohto regiónu. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Na základe analýzy zdrojov sme urobili systematický prehľad spôsobov (metód) 

využitia PM v oblasti trvalo udržateľného ekonomického rozvoja podľa základných 

ekonomických sektorov. V závere prehľadu sme uviedli praktický príklad využitia PM ako 

prostriedku udržateľného ekonomického rozvoja regiónu Gemera-Malohontu. 
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Participatívne mapovanie ako prostriedok trvalo udržateľného ekonomického rozvoja: PM je 

postavené na zbere priestorovej informácie prostredníctvom dobrovoľníkov z radov laikov. 

Ako uvádza Kroulík (2011), PM vzniklo v 70. rokoch 20. storočia medzi rozvojovými 

pracovníkmi ako metóda adresnejšej rozvojovej pomoci, pretože zlyhávali tradičné 

inštitucionálne postupy jej prideľovania [1]. PM vzniklo ako metóda, ktorej cieľom je vziať 

do úvahy potreby miestnych komunít, regiónov, a smerovať rozvoj tak, aby tieto potreby 

napĺňal. Len tak možno vytvoriť úspešnú rozvojovú stratégiu [1 - 3]. Technologický pokrok 

vo vývoji softvérov GIS a prenosných GPS zariadení sprístupnili zber a spracovanie 

priestorových dát prakticky pre všetkých. Úloha profesionálov - geografov a kartografov, je 

pri PM iba kontrolná a poradná [4]. Goodchild (2007) upozorňuje na vzrastajúci význam 

pojmu „citizen science - občianska veda“ - ľudia vďaka PM majú možnosť vyjadrovať sa 

prostredníctvom mapových výstupov k smerovaniu rozvoja územia, kde žijú [4]. 

V oblasti primárneho sektora má PM podľa Kroulíka (2011) a Pánka (2015) 

možnosť využitia v oblasti komunitného mapovania dopadov poľnohospodárstva a ťažby 

surovín na krajinu, mapovanie rizík vyplývajúcich z týchto aktivít, ako mapovanie rizika 

zosuvov pôdy, degradácie pôdy, dopadov na biotu krajiny. Kroulík (2011) uvádza ako príklad 

komunitné mapovanie využitia vodných zdrojov v Kambodži, na Srí Lanke a v Tanzánii. 

Podobné projekty sa realizujú v rozvojových krajinách, pretože tu dochádza k prudkému rastu 

obyvateľstva, ktorý zvyšuje naliehavosť zavádzania trvalo udržateľného hospodárstva [1]. 

Vo sfére sekundárneho sektora má PM možnosť využitia pre účely lokalizácie a 

posudzovania vhodnosti priemyselnej výroby pre dané územie. Občania tak majú možnosť 

zasahovať do rozhodovania o tom, aký druh výroby sa bude realizovať, a môžu 

prostredníctvom softvérov GIS modelovať možné dopady plánovaného zámeru na životné 

prostredie. Potrebné je výrobné aktivity plánovať tak, aby nezasahovali rušivo do krajiny 

a aby v čo najväčšej miere využívali miestne zdroje [1, 3]. 

V oblasti terciárneho sektora má PM široké možnosti uplatnenia, od plánovania 

lokalizácie služieb, cez priestorové plánovanie až po mapovanie dopadov turizmu na 

ekosystém krajiny. Podľa Mikovej et al. (2010) by mal byť verejný priestor plánovaný tak, 

aby zabezpečoval dostupnosť služieb pre všetkých a aby bol príjemným miestom pre trávenie 

voľného času [5]. TUR v mestskom prostredí by mal smerovať ku zveľaďovaniu plôch zelene 

a zmierňovaniu dopadov klimatických zmien [3]. Súčasťou terciárneho sektora je aj cestovný 

ruch. Ako  uvádzajú  Brown  a Weber  (2011)  na  príklade  z Národného  parku  Victoria 

v Austrálii, PM môže byť využité ako metóda riadenia chránenej oblasti, ktorá využíva spätnú 

väzbu od návštevníkov, ktorí mapovali dopady turizmu na ekosystém parku [6]. 
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Tab. 1. Spôsoby využitia PM v oblasti udržateľného ekonomického rozvoja 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [2 - 6] 

 

 
 

 
 
 
 

 
Obr. 1. Ukážka participatívnej mapy potenciálnych rizík v Národnom parku Victoria 

(vybrané ako ukážkový vzor pre kvalitnú participatívnu mapu) 
Zdroj: [6] 
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Výsledky a diskusia 
 

Gemer-Malohont (skrátene G.-M.) je región nachádzajúci sa v juhovýchodnej časti 

stredného Slovenska. K 31.12.2015 mal asi 187 400 obyvateľov [7] a jeho centrom je mesto 

Rimavská Sobota. Región ponúka jedinečné prírodné prostredie, od sopečného pohoria 

Cerová vrchovina, cez Juhoslovenskú kotlinu až po Slovenský kras [8]. Vhodný by bol 

podrobnejší popis prírodných a historických zaujímavostí, to však nie je cieľom tohto článku. 

Z hľadiska rozvinutosti hospodárstva patrí región G.-M. v súčasnosti medzi 

zaostávajúce  regióny.   Avšak   v 19.   storočí   bol   vďaka   banskej   činnosti,   hutníctvu 

a spracovaniu dreva jedným z najrozvinutejších regiónov Uhorska [8]. V súčasnosti je 

najväčším problémom regiónu nezamestnanosť, ktorá pretrváva už od začiatku 

transformačného obdobia ako dôsledok zániku kedysi významných odvetví, akými boli 

poľnohospodárstvo, potravinárska výroba, a baníctvo. Situáciu zhoršuje fakt, že región leží 

mimo hlavných dopravných trás a ďaleko od významnejších miest [8]. 

Našim cieľom je predstaviť zámer vytvoriť mapový portál, ktorého cieľom je oživiť 

a podporovať miestnu výrobu, ktorá využíva tradičné postupy práce. Náš navrhovaný portál 

sme nazvali „GMquality“ a jeho názov evokuje to, že región G.-M. ponúka niečo kvalitné. 

Ako inštitucionálny orgán bude za kvalitu obsahu portálu a kritériá výberu výrobcov 

zodpovedať Miestna akčná skupina (MAS) Malohont. Portál je stavaný na platforme Google 

Maps, výrobcovia budú znázornení detskými ikonkami (zvieratká, postavičky) v mapovom 

okne, a pridávať ďalších výrobcov budú môcť všetci záujemcovia, čí sa zabezpečí stála 

aktuálnosť obsahu. Obsah portálu GMquality budú pri jeho vzniku tvoriť vrstvy: 

• miestni výrobcovia potravinárskeho tovaru (ovocie, zelenina, hotové jedlá) 
 

• miestni výrobcovia remeselných výrobkov (kroje, hrnčiarstvo a ďalšie) 
 

• miestni výrobcovia, nositelia značky „Regionálny produkt Gemera- 

Malohontu“ 

Ďalšie vrstvy by sa pridávali podľa záujmu používateľov. Pohľad sa bude dať prepínať medzi 
 

štandardným a zobrazením na úrovni terénu. 
 

Ako súčasť marketingu sme plánovali prepojenie portálu GMquality s hrou Pokémon 

GO! Návštevníkov by na adresu miestnych výrobcov mohli navádzať Pokémoni, ktorých by 

takto chytali po ceste k výrobcovi. Avšak záujem o hru Pokémon GO! už momentálne nie je 

vysoký, takže od tohto zámeru asi upustíme. Portál GMquality je v súčasnosti v štádiu 

prípravy realizácie  (nie  sú  ešte  hotové  všetky  nástroje  a panel  s mapovým  oknom), 

v budúcnosti sa stane súčasťou stránky MAS Malohont (www.malohont.sk). 
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Obr. 2. Ukážka detailu mapky participatívneho portálu GMquality, príklad lokalizácie výrobcu domáceho 

pečiva Júliusa Mihályiho v Jesenskom (okres Rimavská Sobota) 
Zdroj: vlastná mapa na podklade v prostredí Google Maps, príklad mapy z návrhu portálu GMquality 

 
Takýmto spôsobom by sme chceli znázorniť všetkých lokálnych výrobcov v jednom 

mapovom okne, a podporiť tak miestnu produkciu. Okrem používateľsky jednoduchých 

Google Maps ešte vytvárame mapové okno na platforme ESRI. Našim zámerom je urobiť 

z portálu GMquality neustále sa vyvíjajúci projekt, ktorý bude môcť ktokoľvek spoluvytvárať. 

Podobné projekty je možné realizovať aj v iných regiónoch Slovenska, alebo vo svete. 

Praktický výstup našej práce je participatívny mapový portál GMquality. Jeho cieľom 

je  umožniť  každému   záujemcovi   zaznamenávať   do   mapy   miestnych   malovýrobcov. 

Z používateľského hľadiska môžeme portál GMquality zhodnotiť ako vysoko flexibilný. 

Vďaka platforme Google Maps náš portál umožňuje rýchly zápis dát do mapy, a tak isto aj 

rýchlu kontrolu správnosti dát, a vďaka použitiu jednoduchých ikon Google Maps sú mapy 

nášho portálu zrozumiteľné prakticky pre každého. 

Za najväčší prínos nášho portálu, okrem jednoduchosti použitia, môžeme považovať 

možnosti jeho využitia v regionálnom rozvoji regiónu G.-M. Pre miestnych podnikateľov 

predstavuje možnosť bezplatnej propagácie pre prakticky neobmedzený počet ľudí. Vďaka 

podpore predaja miestnych produktov náš portál vedie k zachovaniu tradičných výrobných 

postupov a k tvorbe trvalo udržateľných pracovných príležitostí. Ako nevýhodu nášho portálu 

môžeme považovať riziko vzniku nepresností, vyplývajúce z práce negeografov. 
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Záver   
Našim cieľom bolo predstaviť PM ako jednu z metód trvalo udržateľného 

 

ekonomického rozvoja. V závere konštatujeme, že PM je pre tvorbu udržateľného ekono- 

mického rozvoja prínosné v tom, že obohacuje priestorovú informáciu o náš osobný aspekt 

a pomáha pri budovaní pocitu zodpovednosti za životné prostredie. Nedostatky, vyplývajúce 

z nepresnosti práce negeografov, sa dajú odstraňovať priebežnou kontrolou práce. 
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Abstract 

The economical development of the Gemer-Malohont region from the 19th century to the present time 
The objective of our article is an explanation of causes of regional disparities in Slovakia. These 

disparities are results of the economical transformation process from planned economy to the market economy 
after the year 1989. As an example for our article we have used the Gemer-Malohont region, my birth region. In 
the 19th century, the Gemer-Malohont was one of the most developed regions in the former Hungarian Empire. 
Nowadays, it is one of the least developed regions with the highest unemployment rate in Slovakia. In our article 
we had studied and explained the importance of regional development factors and we tried to show a short 
hypothesis of the future development of the Gemer-Malohont region. 

 
Keywords: economical disparities; Gemer-Malohont; regional development; Slovakia 

 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Problematika regionálnych disparít je na Slovensku často diskutovanou témou. 

Najčastejšie diskutovanými sú ekonomické regionálne disparity, ktoré vznikli ako dôsledok 

transformačného procesu po roku 1989. Po nástupe trhového hospodárstva a otvorenej 

ekonomiky začali ekonomicky napredovať tie regióny, ktoré mali priaznivé rozvojové 

predpoklady; ako poloha v blízkosti hlavných dopravných komunikácií, väčších miest, ktoré 

disponujú kvalifikovanou pracovnou silou. Regióny, ktoré tieto predpoklady nemali,  tak 

začali zaostávať.  Svoj  podiel  viny  na  vzniku  týchto  disparít  majú  privatizačný  proces 

a úpadok poľnohospodárstva a baníctva, predtým významných odvetví v regióne. 

Naším cieľom je poukázať na problém regionálnych disparít na Slovensku, a venovať 

bližšiu pozornosť faktorom regionálneho rozvoja. Ako príklad sme využili región Gemera- 

Malohontu (skrátene  G.-M.),  regiónu,  v minulosti  jedného  z najrozvinutejších  v Uhorsku, 

a dnes najzaostalejšieho na Slovensku. Do vypracovania tohto článku vstupoval aj môj 

osobný aspekt, pochádzam z mesta Rimavská Sobota, centra regiónu G.-M. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Ako prvú metódu pri vypracovaní sme použili analýzu dostupných odborných zdrojov 

zameraných na príčiny vzniku regionálnych disparít. Ako zdroj štatistických dát o priamych 

zahraničných investíciách (PZI) sme využili stránku Národnej banky Slovenska. Ďalej sme 

analyzovali  dáta  o výške  miery  evidovanej  nezamestnanosti  zo  stránok  Ústredia  práce, 
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sociálnych vecí a rodiny. Tieto dáta boli kľúčové pre tvorbu mapových výstupov, 

ilustrujúcich skúmanú problematiku. Dáta o PZI sme využili aj pri zhodnotení súčasného 

stavu hospodárstva regiónu G.-M. Potom sme analyzovali zdroje o regióne G.-M., ktoré sme 

využili pri popise vývoja hospodárstva regiónu G.-M.. Získané poznatky sme syntetizovali 

a vysvetlili na príklade regiónu G.-M. 
 
 
Problematika zaostávajúcich regiónov na Slovensku 

 
Problematika regionálnych disparít je v literatúre pomerne často spomínaná [1, 3]. 

Z českej literatúry možno uviesť [2]. Problematika regionálnych disparít je literatúrou 

obsiahlo pokrytá, možno nájsť ďalšie štúdie a ďalších autorov. 

Vznik regionálnych disparít na Slovensku možno datovať do obdobia začiatku ekono- 

mickej transformácie po roku 1989. Korec, Polónyová [1] uvádzajú ako príčiny vzniku 

regionálnych disparít rozdielne možnosti adaptácie na nové trhové podmienky, lepšie sa 

adaptovali regióny s dobrou dopravnou dostupnosťou a s kvalifikovanou pracovnou silou. 

Ako  ďalšiu príčinu vzniku disparít uvádzajú aplikáciu neoliberálnych reforiem [1]. Blažek 

a Uhlíř [2]  uvádzajú  ako  kľúčové  pre  regionálny  rozvoj  faktory  konkurencieschopnosti, 

a spomínajú aj aspekt globalizácie, pre ktorú je nerovný ekonomický vývoj sprievodný jav. 

Blažek a Uhlíř zaraďujú Slovensko z pohľadu pôsobenia globalizácie medzi krajiny 

semiperiférie, avšak východné regióny Slovenska by sme mohli zaradiť podľa tohto 

globálneho delenia medzi oblasti na hranici semiperiférie a periférie [2]. Rajčáková a Švecová 

uvádzajú ďalšie ukazovatele, ako komplexná vybavenosť, parita kúpnej sily a vybavenosť 

službami, a spomínajú kohéznu politiku Európskej únie, ktorej cieľom je na európskej úrovni 

zmierňovať rozdiely medzi regiónmi [3]. 
 
 
Stručné predstavenie regiónu Gemera-Malohontu 

 

Región Gemera-Malohontu sa nachádza v juhovýchodnej časti stredného Slovenska. 

Rozkladá sa na území okresov Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava (avšak hranica 

historickej Gemersko-malohontskej župy nekopíruje presne hranice týchto okresov). 

Veľkým bohatstvom regiónu je jeho rôznorodé prírodné prostredie, ktoré je podmie- 

nené geomorfologickou stavbou územia. Na juhu sa nachádza sopečné pohorie Cerová 

vrchovina. Poľnohospodársky významnou oblasťou je Juhoslovenská kotlina. Slovenský kras 

je bohatý na výskyt sprístupnených jaskýň (Ochtinská aragonitová j., Domica a ďalšie dve). 

Na juhovýchode regiónu sa nachádzajú prírodné jódové kúpele Číž [4]. 
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Počet obyvateľov regiónu G.-M. bol k 31.12.2015 asi 187 400 (ŠÚ SR, STATdat) 

s rôznorodým národnostným a náboženským zložením. Problémom je nízka vzdelanostná 

úroveň obyvateľov, vysoký je podiel obyvateľstva so základným, alebo neukončeným 

vzdelaním. Z hľadiska rozvoja sú vážnym problémom marginalizované rómske komunity, 

hlavne vo vidieckych obciach [3, 4]. 
 
 
Hospodársky vývoj regiónu Gemera-Malohontu 

 
Hlavným námetom pre vznik nášho článku bol turbulentný hospodársky vývoj regiónu 

Gemera-Malohontu. V 19. storočí bol región jeden z najvyspelejších v Uhorsku, dnes je 

najzaostalejší na Slovensku. K ekonomickému významu regiónu prispievala tradičná 

remeselnícka výroba, významná od stredoveku, ktorá pretrvala miestami do súčasnosti [4, 5]. 

Región G.-M. je vďaka svojej geomorfologickej stavbe bohatý na rôzne nerastné 

suroviny. V 19.  storočí  bola  najdôležitejšia  ťažba  železnej  rudy,  ktorá  prispela  spolu 

s politikou uhorskej vlády ku vzniku viacerých menších hutníckych prevádzok (vysoké pece 

v Sirku, neskôr Tisovci, od roku 1852 tu pôsobila Rimavsko-muránska železiarska 

spoločnosť, a neskôr a od roku 1881 ešte väčšia Rimamuránsko-salgotarjánska spoločnosť). 

Rozvoj ťažby železnej rudy, neskôr magnezitu, mastenca a vápenca, pokračoval v 20. storočí. 

Hospodársku štruktúru regiónu v čase socializmu doplnili ďalšie odvetvia. Textilný 

priemysel nadväzujúci na remeselnú tradíciu sa nachádzal v Klenovci, Tisovci a Tornali. 

V Rimavskej Sobote, Tisovci, Tornali a Rožňave sa nachádzali menšie strojárske prevádzky. 

Z bývalého závodu na výrobu drevného liehu vznikli v Hnúšti v 60. rokoch Slovenské 

lučobné závody, ktoré sa špecializovali na spracovanie plastov a výrobu gumárenského 

tovaru. V Rimavskej Sobote od roku 1964 pôsobil kombinát cukrovar-pivovar (značky 

Gemercukor a pivo Gemer). Neskôr vznikli mäsokombinát a priemyselná pekáreň [4]. 
 
 
Hospodárstvo regiónu Gemera-Malohontu po roku 1989 a jeho súčasný stav 

 

Na začiatku transformačného obdobia došlo k úpadku poľnohospodárskej výroby, 

ktorý bol zapríčinený rozpadom JRD. Ďalej prebiehal útlm v oblasti ťažby železnej rudy 

a magnezitu. Tieto dva faktory spôsobili najvýznamnejší nárast nezamestnanosti v regióne. 

V rokoch 2005 až 2006 ukončili výrobu cukrovar a pivovar, výroba cukru a piva sa presunula 

do iných regiónov [6]. Región v súčasnosti stojí na okraji záujmu investorov, zriadené boli iba 

menšie prevádzky v Hnúšti (Hyca s.r.o.), Rimavskej Sobote (Yura Corp.) a Tornali, ktoré sa 

špecializujú na výrobu automobilových komponentov (dodávatelia nižšieho rádu) [7, 

rozhovory s miestnymi občanmi a známymi]. 
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Výsledky a diskusia 
 

Výsledkom nášho článku je stručný popis príčin zaostávania regiónov na Slovensku, 

aplikovaný na príklade regiónu Gemera-Malohontu. Nasleduje prehľad tabuliek a máp, 

dokumentujúcich skúmanú problematiku. 

Obr. 1 znázorňuje marginalizovanosť geografickej polohy regiónu G.-M. Región G.- 
 

M. je vzdialený od krajských miest na Slovensku, okolo ktorých sa koncentruje regionálny 

rozvoj a prísun investícií. Na Obr. 1 vidieť odľahlosť polohy regiónu G.-M., ktorá je jednou 

z hlavných príčin jeho zaostávania. 

Obr. 2 znázorňuje prílev priamych zahraničných investícií v okresoch SR v rokoch 

2010 až 2015 a mieru evidovanej nezamestnanosti v januári 2017. Toto obdobie sme 

vymedzili preto, lebo rok 2010 je prvým po krízovom období 2008/2009, a rok 2015 je zatiaľ 

posledným rokom s ucelenými údajmi o priamych zahraničných investíciách. Z Obr. 2 

vyplýva, že okresy s nízkou výškou priamych zahraničných investícií spravidla dosahujú 

vysokú mieru evidovanej nezamestnanosti, čo je viditeľné na príklade okresov regiónu G.-M. 
 
 

Tab. 1. Najdôležitejšie faktory vplývajúce na stav hospodárstva Gemera-Malohontu 
Zdroj: vlastná tabuľka a spracovanie, spracované na základe [1 – 3, 6] 
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Obr. 1. Poloha regiónu Gemera-Malohontu vzhľadom na krajské mestá na Slovensku dokazuje 
nevýhodnú geografickú polohu regiónu 
Zdroj: vlastná mapa, softvér ArcGIS 10 

 
 

 
 

Obr. 2. Mapa výšky priamych zahraničných investícii podľa okresov SR v rokoch 2010 až 2015 
v kombinácii s mierou evidovanej nezamestnanosti (január 2017) 

Zdroj: vlastná mapa, softvér ArcGIS 10, dáta: NBS, ÚPSVaR a informácie [1,7] 
Poznámka: novšie dáta za PZI na úrovni okresov nie sú k dispozícii, aktualizácia trvá 2-3 roky, lebo niektoré 

dáta o investíciách sú predmetom obchodného tajomstva firiem (nezverejňujú sa kvôli konkurencii) 
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Záver   
Región   G.-M.   je   príkladom   regiónu,   kde   k jeho   zaostávaniu   prispieva   súhra 

 

niekoľkých faktorov naraz, z čoho vyplýva dlhodobá perspektíva pretrvávania nepriaznivého 

stavu v budúcnosti. Regionálne disparity sú z určitého hľadiska potrebné pre zachovanie 

súťaživého prostredia, avšak by nemali prekračovať morálnu hranicu únosnosti, a mal by byť 

zachovaný sociálny zmier [3]. 
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Abstract 

 
Rainfall-runoff and hydraulic modelling integration in the Blatina River 
This paper investigates the use and integration of rainfall-runoff modelling and hydrologic modelling of 

Blatina river catchment. Characteristics of physical-geographical sphere and its components were created within 
the model, enhancing the robustness of input data for the mathematical modelling of landscape runoff. Rainfall-
runoff model HEC-HMS utilised in this research allows using a wide range of methodologies to 
determine the movement of water in the riverbed, water losses in the basin, hydraulic and hydrological methods 
of transformation and baseflow. Loss and transformation of water in the basin were modeled with curve numbers 
method SCS-CN. The simulated hydrograph was calibrated using rainfall-runoff event from June 2009. The same 
event was also modelled after the deforestation of the focus area. Using hydraulic model MIKE 21, a flood of 
focus rainfall-runoff area was simulated under both current real and changed land cover scenarios. 

 
 
Keywords: rainfall-runoff model; HEC-HMS; hydraulic model; MIKE 21; deforestation 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pri dnešnom trende zmeny globálnej klímy narastá na dôležitosti odvodenie a poznanie 

vzťahov medzi zrážkami a odtokom, ktorý vyvolávajú. Zmena krajinnej pokrývky, najmä 

odlesnenie územia sa výraznou mierou podieľa na transformácii zrážkovo-odtokových 

procesov v krajine. Modelovanie hydrologických procesov, môže byť postavené na 

experimentálne zistených dátach, údajov a hodnotách určitých premenných alebo pomocou 

fyzikálne odvodených vzorcov a zákonitostí. Na základe poznania vzťahov medzi krajinnou 

pokrývkou a zrážkovo-odtokovými procesmi môžeme simulovať zmeny prietokov v priestore 

aj v čase. 

Cieľom tohto príspevku bolo okrem modelovania zmeny krajinnej štruktúry v kontexte 

environmentálnych  hybných   síl   aj   zistiť   možnosti   integrácie   zrážkovo-odtokového 

a hydraulického modelu. Využitým zrážkovo-odtokovým modelom bol softvér HEC-HMS, 

ktorého hlavnou výhodou je dobrá konektivita na geografické informačné systémy a voľná 

dostupnosť. Na zistenie veľkosti inundačného územia bol využitý hydraulický model 

vytvorený v programe MIKE 21, ktorý nám bol poskytnutý na pracovisku Slovenského 

vodohospodárskeho podniku š.p. v Banskej Štiavnici. 
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Materiál a metódy 
 

Naším záujmovým územím bolo povodie toku Blatina. Tento tok pramení v Malých 

Karpatoch a preteká intravilánom mesta Pezinok. Výber územia bol podmienený časovou 

dostupnosťou pre terénny výskum v danej lokalite a taktiež existenciou hydraulického modelu 

na pracovisku SVP. 

Vstupné dáta do modelu boli predspracované v programe ArcGis 10.3. pomocou 

hydrologickej extenzie ArcHydro Tools. Kabinetným výskumom sme vytvorili hydrologicky 

korektný digitálny  model  reliéfu.  DMR  bol  vytvorený v  súradnicovom  systéme  S-JTSK 

s vrstevnicovým krokom 10 metrov pomocou nástroja TopoToRaster. Vrstva riečnej siete 

bola topologicky ošetrená a segmentovaná. Riečna sieť vychádzala z Vodohospodárskej mapy 

v mierke 1 : 50 000. Nemenej dôležitým vstupným údajom bola vrstva sklonov daného 

povodia. Mapa zrnitosti pôd bola vytvorená na základe WMS vrstvy voľne dostupnej na 

internetovej stránke Forest portalu [1], resp. z kódu BPEJ nelesných pôd. Bonitované 

pôdno-ekologické jednotky sme získali vektorizáciou pôdnych máp zo stránky informačného 

servisu VÚPOP [2]. Pre potreby zistenia konduktivity a pórovitosti hornín bolo potrebné 

vytvoriť mapu geologickej stavby povodia Blatiny. Posledným vstupným údajom bola vrstva 

krajinnej pokrývky ktorú sme vytvorili na základe práce Druga, Falťan, Herichová [3]. 

Terénny výskum prebiehal na jeseň roku 2015 a na jar 2016. Pod miestami sútoku 

jednotlivých tokov boli odmerané  8-bodové  priečne  profily.  Takto  bolo  odmeraných 

27 priečnych profilov v celom povodí. Priamo v teréne prebiehalo aj zisťovanie vlastností 

koryta a jeho priľahlých častí. Zisťovanými vlastnosťami boli typ koryta a druh vegetácie. Na 

základe týchto kritérií boli brehom koryta pridelené hodnoty Manningového koeficientu, ktorý 

vyjadruje empirickú závislosť rýchlosti prúdenia vody od drsnosti koryta. Pri určovaní 

Manningových koeficientov sme vychádzali z práce US Army Corps of Engineers [4]. 

Metódou na výpočet charakteristík povrchového odtoku, bola metóda čísiel 

odtokových kriviek (SCS-CN). Metóda SCS-CN bola odvodená Agentúrou na ochranu pôdy - 

Soil Conservation Service. Princíp tejto metódy spočíva v zjednotení parametrov 

hydrologických vlastností pôd v povodí, hydrologických charakteristík jednotlivých spôsobov 

obrábania pôdy a indexu predchádzajúcich zrážok, ktorý charakterizuje vlhkostný stav pôdy. 

Zjednotenie týchto parametrov slúži k jednoduchému výpočtu odtokovej straty pri zrážkovo-

odtokovej udalosti v malých povodiach. Hodnoty CN kriviek boli pridelené na základe 

práce Ven Te Chow [5]. Na základe metódy CN kriviek a sklonu povodia bola 

vypočítaná počiatočná strata vody v povodí. Pomocou nástrojov extenzie HEC-geoHMS sme 
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vyrátali dobu oneskorenia. Metódou základného odtoku bola nelineárna Boussinesqova 

metóda (nonlinear Boussinesq). Táto metóda má fyzikálny základ. Vstupnými parametrami sú 

priemerná dĺžka svahu, konduktivita v  mm.hod-1  a  pórovitosť  hornín  geologického 

podložia [6]. Charakteristiky riečnych úsekov ako dĺžka a sklon boli vypočítané nástrojmi 

programu ArcGIS 10.3. Pre transformáciu prietokovej vlny sme vybrali metódu 

Muskingum-Cunge. Táto metóda modeluje sploštenie prietokovej vlny v koryte toku alebo vo 

vodnej nádrži pomocou rovníc kontinuity a akumulácie vody, ktoré reprezentujú vzťah medzi 

objemom vody a výtokom z riečneho úseku. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pred získaním samotných výsledkov zo zrážkovo-odtokového bolo potrebné model 

kalibrovať a validovať pomocou reálne odmeraných dát. Na kalibráciu a validáciu modelu 

boli použité  údaje  poskytnuté  SHMÚ.  Kalibrácia  modelu  prebiehala  na  základe  údajov 

o prietoku z hydrologickej stanice v Pezinku a z automatickej zrážkomernej stanice v Častej. 

Dáta sme získali pre časové obdobie od 19.6.2009 do 25.6.2009. Validácia prebiehala z 

údajov z rovnakých staníc z obdobia od 25.3.2006 do 7.4.2006. 

Prvým výsledkom modelu bolo zistenie kulminačného prietok v ľubovoľnom bode 

toku, čiže aj mimo hydrologickej stanice. Modelovaný prietok v mieste ústia Blatiny do 

Šúrskeho kanálu bol 5,685 m3.s-1. Pri použití minútového kroku simulácie nastala kulminácia 

prietoku na stanici SHMÚ 23.6. o 16:45 a pri ústi toku prietok kulminoval o 17:04. 

Vzdialenosť medzi stanicou a koncovým bodom povodia meraná po vodnom toku je 9 311 m. 

Z toho sa dá veľmi jednoducho odvodiť  rýchlosť  prúdenia  vody  v  koryte,  ktorá  bola 

29,4 km.h-1, resp. 8,2 m.s-1. 

Hlavným cieľom zrážkovo-odtokového modelovania bolo zistiť hodnotu 

kulminačného prietoku po fiktívnom odlesnení krajiny. Odlesnenie krajiny sme modelovali 

zmenou hodnôt  CN  kriviek.  Rôzne  typy  lesnej  vegetácie  sme  nahradili  pasienkami 

z rozličnými hydrologickými vlastnosťami. Simuláciou odtoku vody z odlesneného povodia 

sme namodelovali prietokovú vlnu na stanici SHMÚ. Jej objem sa zväčšil z 55 300 m3
 

na 147 000 m3, čo je nárast o 165,8 %. Kulminačný prietok dosiahol 2,252 m3.s-1  a bol tak 
 

o 266,2 % väčší ako v pôvodnej krajine. 
 

Zmena krajinnej pokrývky sa odrazila aj v záverečnom profile povodia. Vodná hladina 

pôvodne kulminovala na hodnote 5,685 m3.s-1, no simulovaný prietok pre odlesnenú krajinu 

bol  7,960  m3.s-1.  Tento  rozdiel  predstavuje  nárast  o  40  %  oproti  pôvodnému  stavu. 
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Percentuálny nárast prietoku na vodomernej stanici bol až 266 %. Tento nepomer je 

spôsobený tým, že takmer 100 % územia nad stanicou SHMÚ bolo odlesnených, ale pod 

stanicou to bola len štvrtina povodia. Celkový objem vlny z tejto zrážkovo-odtokovej udalosti 

sa zmenil z 312 500 m3 na 465 400 m3. Táto zmena predstavuje nárast o 48,93 %. Všetky 

charakteristiky sú zobrazené v prehľadnej tabuľke (Tab. 1). Na Obr. 1 sú znázornené 

namerané zrážky na stanici v Častej, nameraný prietok na stanici v Pezinku a modelovaný 

prietok pred a po odlesnení povodia Blatiny. 
 
 

Tab. 1 Porovnanie modelovaného prietoku a objemu vody pred a po odlesnení územia 
 

 bez zmeny krajinnej pokrývky po zmene krajinnej pokrývky 
prietok [m3.s-1] objem [m3] prietok [m3.s-1] objem [m3] 

Stanica SHMÚ 0,615 55 300 2,252 147 000 
Ústie Blatiny 5,685 312 500 7,960 465 400 

 
 

 
Obr. 1. Úhrn zrážok na stanici v Častej a prietoky v stanici Pezinok 

 
 

Hydraulický model bol spracovaný na mieste, kde sa do Blatiny vlieva jej pravostranný 

prítok Cajla. Práve tu je lokalizovaná aj vodomerná stanica SHMÚ. V mieste modelovaného 

územia, síce nie je umelo vytvorené betónové koryto, ale vodný tok tu je do značnej miery 

zregulovaný. Simulovaná prietoková vlna exportovaná zo softvéru HEC-HMS, dosahuje 

veľkosť približne 5-ročnej vody. Aj z toho dôvodu nadobúda vrstva exportovaná z MIKE 21 

nenulové hodnoty iba v koryte toku a z koryta sa vylieva v podstate iba pri sútoku Blatiny a 
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Cajly. Odlesnením krajiny sa zvýšil odtok z povodia, avšak ani zmena krajinnej pokrývky 

nespôsobila pri danej zrážkovo-odtokovej situácii nejaké výrazné vybreženie toku z koryta. V 

koryte sa po odlesnení vyskytujú väčšie hĺbky vody a rozloha zaplaveného územia sa iba 

mierne zvýšila. Simulácia odtoku pri nezmenenej krajinnej pokrývke namodelovala zaliatie 

plochy 7 031,7 m2 a pri odlesnenom území to bolo 8 971,7 m2. Zmenou prírodného prostredia 

tak narástla veľkosť plochy, ktorá bola postihnutá touto zrážkovo-odtokovou udalosťou iba 

minimálne. (Obr. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2. Hydraulické modelovanie 
 
 

Záver   
Zrážkovo-odtokové  modely  môžu  byť  perspektívnym  nástrojom,  ktorý  je  dobre 

 

využiteľný v integrovanom manažmente povodí a pri plánovaní krajiny a jej využitia. Je však 

potrebné uvedomovať si limity, obmedzenia a problémy, ktoré sa pri interpretácii výsledkov 

môžu vyskytnúť. Model je stále len schematické znázornenie reálneho systému, ktorého 

parametre sa nastavujú podľa zhody s reálnymi prietokmi pri aktuálnom stave v určitom 

území. Závislosť zrážkovo-odtokových vzťahov od krajinnej pokrývky môže byť poznačené 
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značnou mierou neurčitosti. Na presnosť a dôveryhodnosť simulovaných prietokov vplýva 
 

kvalita vstupných údajov a parametrov povodia a jeho prírodného prostredia. 
 

Výsledky     zrážkovo-odtokového     modelovania     je      možné      implementovať 

do hydraulických modelov, ktoré dokážu predikovať miesta inundácie vodného toku. Aj tieto 

modely však pracujú iba s určitou mierou spoľahlivosti. 

Pri zjednotení meteorologických, zrážkovo-odtokových a hydraulických modelov je 

možné vytvoriť predpovedný a varovný systém pred bleskovými povodňami v malých 

povodiach. Na implementáciu takéhoto systému do praxe je však potrebné, čo najlepšie 

porozumieť všetkým zložkám prírodného prostredia, ktoré vstupujú do jednotlivých modelov. 
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Abstract 

 
Use of mobile application MapPie in geography teaching 
A teacher's role in the process of education is extremely important. Teacher preparation for lessons can 

sometimes be difficult. This paper describes a mobile application named MapPie, that can help students and 
teachers in geography class. We have prepared a series of activities for geography lessons, where this application 
can be utilized. These activities are used for teaching in the 7th year of primary school, but with minor 
adjustments they can be carried out in other years of primary or high school. For their execution teachers may use 
school Android devices or exploit the fact that most of the students own a mobile device with Android. Modern 
times bring new opportunities in the field of education. 

 
 
Keywords: geography learning; educational application; maps; learning by playing 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Geografia je všade okolo nás. Deti sa s ňou stretávajú už od útleho veku. Postupne sa 

stretávajú s mapou a učia sa s ňou pracovať. „Význam práce s mapou a formovanie návykov a 

zručností s ňou pracovať je pre každého žiaka nesmierne dôležité pre jeho vzdelanostný 

rozvoj. Práca s mapou pomáha rozvíjať kartografické predstavy žiakov, ich pamäť, ústne i 

písomne sa vyjadrovať“ [1]. 

Vďaka moderným  technológiám  nemusia  žiaci  na  učenie  využívať  iba  atlasy 

a učebnice. S cieľom zjednodušenia a zatraktívnenia (učenie hrou) výučby, sme vytvorili 

Android aplikáciu MapPie: učenie geografie (verzia 2). Aplikácia poskytuje žiakom, 

študentom, učiteľom, ale aj bežným ľuďom možnosť naučiť sa geografiu hravou formou. 

Mobilné telefóny sú u mladých ľudí veľmi populárne [2]. Tablety a mobilné telefóny 

používajú už žiaci základných škôl. Na základe tejto skutočnosti môžeme predpokladať, že 

geografickú aplikáciu MapPie môžu využiť žiaci aj mimo prostredia školy. Naopak učitelia ju 

môžu použiť priamo na vyučovaní geografie. 

Vďaka národnému projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva, získali školy tablety a iné digitálne pomôcky [3]. Môžeme teda predpokladať, že 

školy vlastnia tablety a taktiež, že väčšina žiakov má mobilné zariadenie (mobilný telefón, 

tablet).  V takomto  prípade  je  možné  využiť  geografickú  aplikáciu  MapPie  priamo  vo 
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vyučovaní alebo k ďalšiemu štúdiu na domácu úlohu. 
 

Aplikácia je naprogramovaná pre mobilné telefóny a tablety s operačným systémom 

Android od verzie 4 a vyššie. Je dostupná na Google Play [4]. Jadro aplikácie tvoria štyri 

hlavné časti znázornené na Obr. 1.: mapy (1), kvíz (2), pexeso (3) a encyklopédia (4). Každá 

z týchto častí môže svojim spôsobom pomôcť pri učení sa nejakej oblasti z geografie. 
 
 

 
 

Obr. 1. Hlavné časti aplikácie 
 
 

V časti mapy sa nachádzajú 4 hlavné kategórie máp: mapy kontinentov, sveta, štátov 

a iné mapy. Každý kontinent obsahuje sériu rôznych máp z politickej a fyzickej geografie. 

Z fyzickej geografie sú to mapy púští, ostrovov, pohorí, plošín, riek a morí. Štáty obsahujú 

mapy administratívneho členenia a niektoré obsahujú aj ďalšie mapy. Z politickej geografie sú 

to mapy štátov uznávaných OSN a Slovenskou republikou. V iných mapách sú nezaradené 

mapy, ako napríklad historické mapy alebo mapa časových pásiem. 

V kvíze si používateľ môže otestovať svoje vedomosti v niekoľkých kategóriách: 

všeobecné otázky z geografie a o štátoch, otázky s vlajkami a obrysmi hraníc štátov. Malá hra 

pexeso slúži na oddych. Používateľ sa však pomocou nej môže naučiť vlajky a obrysy štátov, 

a pamiatky sveta. V encyklopédii sa nachádzajú obrysy a vlajky štátov so základnými údajmi. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Inovovaný štátny vzdelávací program stanovuje výkonový a obsahový štandard pre 

jednotlivé stupne vzdelávania a ročníky. Na základe ŠVP pre nižšie stredné vzdelávanie [5], 

sme si zvolili 7. ročník základnej školy. Pre učiteľov vyučujúcich v tomto ročníku, sme 

pripravili krátky metodický materiál, pri ktorom aplikácia MapPie môže pomôcť pri 

vyučovaní svetadielu Európa. 

Žiaci začínajú pracovať s mapou už od piateho ročníka základnej školy. Vo 

výkonovom štandarde pre 7. ročník sa uvádza, že žiak vie/dokáže „vymedziť polohu a opísať 

pobrežie Európy z mapy (zálivy, ostrovy, polostrovy, moria, oceány) („čítanie“ mapy)“ [5] 
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a taktiež „vymedziť podľa mapy povodia najväčších európskych riek a zaradiť ich do úmorí“ 

[5]. V obsahovom štandarde sú vymenované aj jednotlivé pohoria, ostrovy, rieky aj štáty, 

ktorým sa má venovať pozornosť na hodine. Toto všetko je možné nájsť priamo v aplikácii. 

Nami vypracovaný metodický materiál by mohol byť s menšími úpravami aplikovaný 

aj pre iné ročníky, kedy sa žiaci učia iné kontinenty a štáty. Použitím inej mapy v konkrétnej 

aktivite, je možné vytvoriť obdobné aktivity. Základ aktivity zostáva rovnaký, avšak 

aplikovaný je na inú tému učiva. Náročnosť aktivít by však bolo nutné prispôsobiť 

jednotlivým ročníkom. Aplikácia obsahuje veľké množstvo informácií a niektoré môžu byť 

náročné pre žiakov nižšieho stupňa vzdelávania. 
 
 

Aktivita: Štáty Európy 
 

Cieľom aktivity je zorientovať sa na mape Európy, vedieť kde ležia konkrétne štáty, 

s kým susedia a poznať ich hlavné mestá. Aktivita slúži na fixáciu učiva. Učiteľ zadá žiakom 

prácu na hodine, zopakovať si štáty Európy pomocou hry. Každý žiak si vyberie politickú 

mapu Európy s režimom hry nájdi štát na mape a celkovým počtom štátov (Obr. 2.). Úlohou 

žiaka je prejsť hru s čo najvyšším počtom správnych odpovedí. Žiakovi sa v hornej časti 

vypíše názov štátu, ktorý má nájsť na slepej mape. Následne žiak kliká na mapu. Po uhádnutí 

alebo neuhádnutí sa žiakovi vygeneruje ďalší názov hľadaného štátu. Učiteľ môže túto 

aktivitu realizovať aj ako súťaž medzi jednotlivcami, dvojicami prípadne trojicami. 

Po skončení hry sa žiakovi ukáže grafická štatistika. Túto štatistiku žiak ukáže 

učiteľovi, ktorý si zapíše výsledok, alebo urobí snímku obrazovky. Štatistika obsahuje 

percentuálnu úspešnosť, počet správnych a nesprávnych odpovedí a graf. Žiak si po štatistike 

môže znovu pozrieť mapu so štátmi, ktoré sú zafarbené podľa farby uhádnutia/neuhádnutia. 

Klikaním po mape si môže žiak skontrolovať, čo všetko vedel a nevedel. Učiteľ podľa 

jednotlivých štatistík získa prehľad o tom, či žiaci vedia kde sa nachádzajú európskej štáty. 
 
 

 
 

Obr. 2. Politická mapa Európy – režim nájdi štát na mape 
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Aktivita: Významné európske rieky 
 

Cieľom aktivity je zistiť vedomosti žiakov o riekach Európy. Aktivita slúži na 

preverenie vedomostí žiaka. Učiteľ si potrebuje dopredu zahrať hru v režime učenie, v ktorom 

si vyznačí rieky, ktoré považuje za významné. Následne urobí snímku obrazovky tabletu. 

Snímku upraví  v ľubovoľnom  grafickom  editore,  odstráni  vrchnú  časť  s názvom  rieky 

a očísluje jednotlivé rieky. Takto vytvorenú mapu môže vytlačiť a použiť na písomku. 

Príprava obrázka je znázornená na Obr. 3. 
 
 

 
 

Obr. 3. Mapa európskych riek – ukážka mapy na písomku 
 
 

Testovaniu však musí predchádzať učenie. Žiaci majú možnosť naučiť sa rieky 

pomocou režimu učenie. Následne môžu svoje vedomosti individuálne testovať v režimoch 

nájdi rieku na mape a uhádni názov rieky. Je potrebné, aby učiteľ na hodine zdôraznil, ktoré 

rieky môžu byť na písomke. Žiaci základnej školy nemusia vedieť všetky rieky, ktoré sa 

v aplikácii nachádzajú. Mali by však aspoň približne vedieť, kde pramenia a ústia. 
 
 

Aktivita: Moria obmývajúce Európu 
 

Cieľom aktivity je  naučiť  sa  a zopakovať  si  moria obmývajúce Európu spoločne 

s celou triedou. Aktivita slúži na expozíciu a fixáciu učiva. K aktivite je potrebná interaktívna 

tabuľa, mobil alebo tablet s aplikáciou MapPie a TeamViewer (alebo inou aplikáciou na 

zdieľanie obrazovky), a Wi-Fi pripojenie na internet. Technická príprava zaberie niekoľko 

minút, preto by si mal učiteľ pripraviť túto aktivitu ešte pred začiatkom hodiny. 

Aktivita môže začať expozíciou učiva. Učiteľ môže využiť mapu morí s režimom 

učenie, ktorú premietne na interaktívnej tabuli, potom môže ukazovať a vysvetľovať, kde sa 

jednotlivé moria, zálivy a prielivy nachádzajú, hovoriť o tom, ktoré štáty obmývajú. 

Druhou časťou aktivity by mohla byť súťaž medzi dvoma až štyrmi tímami žiakov. 

Učiteľ zapne režim nájdi more na mape – ťažkú náročnosť. V hornej časti sa vypíše názov 

mora (alebo zálivu/prielivu), ktorý majú žiaci nájsť. K interaktívnej tabuli príde vždy jeden 
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žiak zo skupiny a jeho úlohou je označiť na mape hľadané miesto. Postupne sa pri tabuli 

striedajú skupiny a jednotliví členovia skupín. Vyhráva skupina, ktorá bude mať najviac 

správne označených miest. Ťažká náročnosť sa vyberá z dôvodu, aby na tabuli nezostávali 

zafarbené už pred tým označené miesta a súťaž bola rovnako náročná počas celého priebehu. 

Aktivitu môže učiteľ obohatiť aj o ďalšie otázky ku konkrétnemu hľadanému miestu. 

Napríklad: Čo je to salinita? Dokážeš ukázať aspoň 3 ostrovy v Stredozemnom mori? Ktoré 

štáty obmýva Severné more? Vieš povedať aspoň 3 charakteristiky Golfského prúdu? 
 
 

Ďalšie námety na aktivity 
 

Učiteľ môže pomocou aplikácie realizovať aj iné obdobné aktivity v triede. Na 

interaktívnej tabuli môže premietnuť ďalšie mapy, môže zadať žiakom skupinovú prácu pri 

hľadaní miest na mape pomocou aplikácie alebo vytvorením snímky obrazovky, môže využiť 

mapy na písomku (Obr. 4.). 

V rámci opakovacích cvičení, záverečných zábavných aktivít alebo na geografickom 

krúžku, si žiaci môžu overiť svoje vedomosti aj v kvíze, alebo zabaviť sa s pexesom. Využitie 

interaktívnej tabule pri týchto aktivitách, môže byť pre žiakov ešte viac atraktívne. 
 
 

 
 

Obr. 4. Ukážka písomky o Európskej únii 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Aplikácia bola v praxi otestovaná na voľnočasovom krúžku so žiakmi vo veku 7 – 12 

rokov. Žiaci hrali mapové módy a kvíz na tabletoch a mobilných telefónoch. Aplikácia sa im 

páčila a dokázali ju používať bez akejkoľvek pomoci. Vyjadrili sa, že keď sa budú musieť 

niečo učiť na písomku z geografie, tak ju určite použijú. Taktiež sme vyskúšali MapPie na 

interaktívnej tabuli. Táto aktivita sa im dokonca páčila viac než používanie na mobiloch. 

Zaznamenali sme aj hodnotenia od používateľov z celého sveta na Google Play. 

Všetky relevantné hodnotenia sú pozitívne. V niektorých hodnoteniach používatelia hovoria 

o tom, že im aplikácia pomáha pri štúdiu geografie. Spätnú väzbu sme získali aj z používania 
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aplikácie na vysokej škole. Po osobnom stretnutí so študentami geografie sme sa dozvedeli, že 
 

aplikáciu používajú na učenie sa na skúšky. 
 

Aplikácia MapPie mala do uzávierky tohto príspevku 2050 inštalácií. Používatelia 

aplikácie sú z celého sveta, najviac zo Slovenska, Indie, Spojených štátov, Česka a Poľska. 
 
 

Záver   
Aplikácia  MapPie  bola  vytvorená  s prvotným  cieľom  pomôcť  žiakom  naučiť  sa 

 

geografiu a dokázať sa orientovať na mape sveta. Dúfame, že aplikácia pomôže mnohým 

žiakom a študentom. V budúcnosti by sme chceli naďalej pokračovať v práci na aplikácii. 

Plánujeme pridať podrobnejšie informácie o štátoch, nové mapy, hry a dokončiť web. 
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Abstract 

 
Inorganic pigments in leisure time activity 
The article is focus on designing the experiments, which involve preparation of inorganic pigments and 

that could be used as a part of leisure time activity for elementary and high school pupils. From several 
practically conducted experiments were chosen two mechanochemical synthesis of inorganic pigments. Two 
inornanic pigments were prepared by modified protocols which are easy to laboratory pupil's skills and 
accomodation of schools. As a motivation for elementary shool pupils we designed preparation of colored pencil 
from these inorganic pigments. The chosen ones were compiled into the instructional texts as worksheets. 

 
 
Keywords: inorganic pigments; mechanochemical synthesis; leisure time activity 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

S vyučovaním predmetu chémia sa žiaci prvýkrát stretávajú na druhom stupni 

základných škôl. Už v tomto období si budujú k predmetu chémia vzťah, pozitívny alebo 

naopak negatívny. Veľakrát je chémia zaraďovaná k neobľúbeným predmetom. Príčinou 

neobľúbenosti chémie  je  často  slabá  motivácia.  Jedným  z riešení,  ako  žiakov  motivovať 

k učeniu sa chémie sú laboratórne cvičenia, na ktorých môžu žiaci spoznávať zaujímavosti 

chémie, získavať laboratórne zručnosti, ale najmä prehlbovať si svoje vedomosti. Nevýhodou 

výučby chémie na základných a stredných školách je, že učiteľ na laboratórne cvičenia nemá 

dostatok času. Jednou z alternatív riešenia tohto problému je záujmový krúžok, na ktorom 

majú žiaci dostatok času získať návyky pri práci s laboratórnymi pomôckami, objasňovať si 

logické súvislosti v predmete chémia a naviac získavať nové vedomosti, ktoré presahujú 

rámec obsahu učebných osnov [1]. 

Anorganické pigmenty sa vďaka svojmu uplatneniu v rôznych priemyselných 

oblastiach (napr. v stavebníctve, metalurgii, keramike, v priemysle náterových lakov a farieb) 

stali súčasťou nášho života [2]. Príprava pigmentov, ktoré sú po chemickej stránke často 

jednoduché zlúčeniny (oxidy, sulfidy, uhličitany atď.) môže byť atraktívna pre žiakov 

základných škôl a gymnázií. Naviac, záujem žiakov o prípravu takýchto látok môžeme 

podporiť aj tým, že prípravu spojíme s ukážkou praktického využitia pigmentov v podobe 
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prípravy kaolínovej tyčinky, s ktorou sa bude dať písať. Preto cieľom našej práce bolo 

zostaviť súbor vhodných príprav anorganických pigmentov, modifikovať pracovné postupy 

tak, aby boli vhodné pre žiakov základných škôl a gymnázií, pokúsiť sa zostaviť návrhy 

žiackych pracovných listov, ktoré by mohli slúžiť ako učebné materiály a otestovať 

primeranosť pracovných postupov priamo na záujmovom krúžku, prípadne laboratórnych 

cvičeniach na vybraných školách. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Po preštudovaní niekoľkých učebníc i vysokoškolských skrípt z anorganickej chémie 

sme pri výbere syntéz brali do úvahy podmienky bezpečnosti práce a taktiež odbornú 

vyspelosť žiakov. Pokiaľ ide o pracovné postupy, snažili sme sa vyberať anorganické 

pigmenty, ktoré je možné pripraviť pomocou jednoduchých mechanochemických syntéz, 

prebiehajúcich v trecej miske alebo modifikovanými syntéznymi postupmi, ktoré sú 

nenáročné na vybavenie školských laboratórií. Ďalšími kritériami, ktoré sme si vymedzili pri 

výbere vhodných syntéz anorganických pigmentov boli: 

• Chemická  podstata.  Vybrané  syntézy  by  mali  byť  čo  najjednoduchšie  z hľadiska 
 

pochopenia prebiehajúcich chemických procesov. 
 

• Vizuálny efekt. Zvolili sme prípravu takých pigmentov, ktoré vynikajú svojou 

intenzívnou farbou. Ďalej sme zohľadnili výber takých chemických reakcií, ktoré sú 

sprevádzané zmenami, ktoré možno pozorovať voľným okom. 

• Charakter produktu. Zamerali sme sa predovšetkým na pigmenty nerozpustné vo 

vode. 

• Časová náročnosť. Prípravy pigmentov by mali byť uskutočniteľné v priebehu jednej 

až dvoch vyučovacích hodín, aby bolo možné prípravu zaradiť na záujmový krúžok 

alebo laboratórne cvičenia v rámci výučby chémie. 

• Využitie. Keďže sme chceli pigmenty využiť na  prípravu  kaolínových  tyčiniek, 

ktorými sa dá písať napríklad na papier, vybrali sme pigmenty rôznych farieb [3]. 
 
 

Mechanochemické syntézy sme uskutočňovali v trecej miske a pripravené pigmenty 

sme čistili niekoľkonásobnou dekantáciou. Dekantáciou sme čistili aj pigmenty, ktoré sme 

pripravili modifikovanými syntéznymi postupmi. Vzniknuté produkty sme odfiltrovali a sušili 

pri laboratórnej teplote. 
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Výsledky a diskusia 
 

Pomocou     mechanochemických      syntéz      prebiehajúcich      v      trecej      miske 

a modifikovanými syntéznymi postupmi sme pripravili viaceré známe anorganické pigmenty, 

avšak nie všetky spĺňali nami zvolené kritériá. Napríklad intenzita žltej farby jodidu 

strieborného nebola dostatočne výrazná na to, aby zafarbila kaolínovú tyčinku. Pri príprave 

fosforečnanu tristrieborného sme museli brať do úvahy jeho citlivosť na svetle, preto sme 

sušenie tohto pigmentu muselo prebiehať v tme. Syntézy v trecej miske sme uskutočňovali 

s rôznymi východiskovými látkami, aby bola ich vzájomná reakcia dobre pozorovateľná. 

Pri príprave kaolínovej tyčinky, ktorá obsahuje daný pigment sme museli zvoliť taký 

pomer pigmentu, vody a kaolínu, aby bola vzniknutá hmota dobre tvarovateľná a zároveň 

intenzívne sfarbená, aby sa s ňou dalo písať napríklad na papier po jej sušení pri laboratórnej 

teplote. 

Z anorganických pigmentov pripravených pomocou mechanochemických syntéz sme 

vybrali prípravy týchto pigmentov: fosforečnan tristrieborný žltej farby (Obr. 1) a hnedý 

hydratovaný oxid železitý (Obr. 2). Modifikáciou postupu zrážacej reakcie pri zvýšenej 

teplote sme pripravili zelenomodrý pigment malachit  (dihydroxid – uhličitan meďnatý) (Obr. 

3) a červený pigment oxid meďný (Obr. 4). 
 

 
 
 

Obr. 1 - Fosforečnan tristrieborný Obr. 2 - Hydratovaný oxid železitý 
(Kramarová, 2016)  Kramarová (2016) 

 

 
 

 
 

Obr. 3 –Malachit Obr. 4 – Oxid meďný 
(Kramarová, 2017) (Kramarová, 2017) 
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Vzhľadom na laboratórne vybavenie a laboratórne zručnosti žiakov sme sa rozhodli na 

základných školách realizovať prípravu pigmentov, ktoré vznikajú mechanochemickou 

syntézou v trecej miske. Naopak na stredných školách sme pri výbere príprav pigmentov brali 

do úvahy aj zložitejšie syntézne postupy. 

Postupy príprav pigmentov spolu s prípravami kaolínových tyčiniek sme spracovali do 

pracovných listov. Pracovné listy pozostávajú z niekoľkých častí. Každý pracovný list pre 

žiakov základných škôl (Obr. 5) obsahuje názov úlohy, potrebné laboratórne pomôcky, 

chemikálie, princíp, v ktorom žiaci majú možnosť oboznámiť sa s chemickou reakciou 

prípravy pigmentu a postup. Súčasťou pracovného listu sú taktiež úlohy, v ktorých majú žiaci 

dopĺňať, vyberať prípadne formulovať správne odpovede na otázky súvisiace s prípravou 

konkrétneho pigmentu. Úlohy v pracovnom liste sú zamerané najmä na pozorovacie 

schopnosti žiakov. Pracovné listy pre žiakov základných škôl sme sa snažili farebne 

ozvláštniť, aby bolo dopĺňanie úloh pre žiakov zaujímavejšie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 5 – Ukážky navrhnutých pracovných listov pre žiakov základných škôl 
 
 

Navrhnuté pracovné listy pre žiakov stredných škôl (Obr. 6) sa líšia tým, že obsahujú 

teoretický úvod  k téme  anorganické  pigmenty.  Text  má  za  úlohu  oboznámiť  žiakov 

s vlastnosťami pigmentov, ich využitím, chemickým zložením a delením pigmentov podľa 

farby. Úlohou žiakov je doplniť chemickú rovnicu priebehu reakcie a záver. Obsahom 

pracovného listu je aj výpočet množstva reaktantu potrebného na prípravu anorganického 
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pigmentu.  Keďže  laboratórne  cvičenia  nemôžu  presiahnuť  dve  vyučovacie  hodiny,  do 

pracovného listu pre žiakov gymnázií nie je zakompovaná príprava kaolínovej tyčinky. 
 
 

 
 

Obr. 6 – Návrh pracovných listov pre žiakov stredných škôl 
 
 

Primeranosť úrovne pracovných postupov na prípravu pigmentov, ako aj vhodnosť 

navrhovaných pracovných listov sme otestovali na výučbe chemického krúžku na Základnej 

škole A. Dubčeka v Bratislave a laboratórnom cvičení na Gymnáziu J. Hronca v Bratislave. 

Na základnej škole žiaci pripravovali žltý pigment (fosforečnan tristrieborný) a hnedý 

pigment (hydratovaný oxid železitý) pomocou mechanochemickej syntézy. Následne 

vzniknuté pigmenty čistili niekoľkonásobnou dekantáciou, odfiltrovali a nechali sušiť pri 

laboratórnej teplote. Aj keď žiaci nedisponovali príliš veľkými laboratórnymi zručnosťami, 

tento spôsob prípravy im nerobil žiadne problémy. Žiakom sme pomáhali len pri dekantácii 

vzniknutej zrazeniny. Žiaci pripravili za 90 minút dva pigmenty a dve kaolínové tyčinky. 

Na strednej škole sme žiakom dali pripraviť pigmenty nielen pomocou 

mechanochemickej syntézy (hydratovaný oxid železitý), ale aj zložitejším postupom, ktorý 

zahŕňal napríklad zahrievanie vo vodnom kúpeli (malachit). Žiaci na strednej škole boli pri 

práci oveľa samostatnejší. Postupovali podľa jednotlivých krokov uvedených v pracovnom 

liste. Aj v tomto prípade, sme niektorým žiakom museli vysvetliť, ako sa vzniknutá zrazenina 

dekantuje a aký význam dekantácia má. Žiaci stihli pripraviť počas 90 minút jeden pigment 

mechanochemickou syntézou v trecej miske a jeden pigment zložitejším syntéznym 

postupom. 
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V oboch prípadoch príprava anorganických pigmentov zaujala nielen žiakov, ale aj 

učiteľky na daných školách. Žiaci sa živo zaujímali o prípravu a využitie aj iných pigmentov, 

kládli otázky zamerané na pigmenty, ktoré poznajú z bežného života. 
 
 

Záver   
Z množstva experimentov sme vybrali prípravy štyroch rôzne sfarbených pigmentov. 

 

Dva pigmenty sa pripravujú pomocou mechanochemickej syntézy a ďalšie dva zrážacími 
 

reakciami pri zvýšenej teplote. 
 

Otestovaním pracovných postupov so žiakmi na záujmovom krúžku na základnej 

škole a laboratórnom cvičení na gymnáziu sa nám podarilo potvrdiť ich primeranosť úrovni 

zručností žiakov. Pripravené učebné materiály je možné potenciálne použiť pri výučbe na 

chemických krúžkoch alebo v rámci laboratórnych cvičení pri výučbe systému prvkov a ich 

anorganických zlúčenín. V budúcnosti sa chceme zamerať na rozšírenie škály pripravovaných 

anorganických pigmentov a spracovať ich do formy učebných materiálov. Rovnako by nás 

zaujímalo nakoľko môže byť príprava anorganických pigmentov vhodnou motiváciou, ako 

u žiakov zvýšiť záujem o chémiu. 
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Abstract 

 

Identification the wrong solutions in the topic named rate of chemical reactions by future teachers. 
One of the most common research method used in didactic researches is testing implemented through 

didactic tests. Didactic test is actually a tool, that is used to systematic detection of teaching results. It detect the 
quantity and quality of knowledge and skills of learners. It investigate the level of student´s understanding of 
definitions, concepts, relationships between concepts and other learning skills. Didactic test also reveals a 
misconceptions,  alternative  conceptions,  misunderstandings,  a.o.  occurring  among  students.  Therefore,  we 
realised research to find out the level of student´s knowledge and detection their misunderstandings and mistakes 
through didactic test, which was constructed by us. 

 
Keywords: didactic test; level of understanding; misconceptions; mistakes; students; rate of chemical reaction 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Testovanie prostredníctvom didaktického testu patrí v súčasnosti medzi 

najpoužívanejšie výskumné metódy využívané v didaktických výskumoch. Je tomu tak najmä 

kvôli tomu, že prostredníctvom neho možno v pomerne krátkom čase zistiť mieru zvládnutia 

učiva a výsledky vzdelávacieho procesu vo vymedzenej oblasti [1]. Zisťuje, do akej miery má 

študent osvojené rôzne definície, pojmy, vzťahy medzi pojmami, operácie poznávania a iné 

študijné a intelektuálne zručnosti [2]. V mnohých prípadoch sa tiež využíva i na identifikáciu 

a analýzu miskoncepcií, alternatívnych koncepcií, chybných interpretácií, prekonceptov ai., 

ktoré sú, tak ako vedecky akceptovateľné poznatky, tiež súčasťou poznatkovej štruktúry 

študenta [napr. 3, 4, 5]. Keďže miskoncepcie, alternatívne koncepcie, chybné interpretácie, 

prekoncepty ai. ovplyvňujú negatívnym spôsobom ďalší proces študentovho učenia, mnoho 

výskumov sa v súčasnosti venuje ich identifikácii a hľadaniu spôsobov ich odstránenia a 

predchádzania im, z dôvodu zefektívnenia a zlepšenia učebného procesu na školách [napr. 3, 

4, 5, 6]. Medzi najvhodnejšie a najpoužívanejšie didaktické testy v oblasti identifikácie 

študentských miskoncepcií a nedorozumení možno dnes zaradiť dvojúrovňové a trojúrovňové 

testy, ktoré od študentov vyžadujú i zdôvodnenie svojej odpovede a v prípade trojúrovňového 

testu i zhodnotenie odpovede na škále od iba hádam po som si úplne istý [ 1, 4, 5, 7]. 

Vzhľadom k teoretickým poznatkom, sme sa rozhodli zistiť, akou úrovňou 

porozumenia disponujú budúci učitelia študujúci na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave 
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v  téme  rýchlosť  chemických  reakcií  a tiež aké  mylné  predstavy  a interpretácie  sa  u nich 

v danej téme vyskytujú. 
 
 
Metódy 

 

Na zistenie študentského chápania konceptu rýchlosť chemických reakcií sme ako 

výskumnú metódu zvolili testovanie prostredníctvom nami koncipovaného didaktického testu, 

ktorý vznikol v rámci projektu VEGA. Zadanie testu možno vidieť v uvedených publikáciách 

[pozri 8, 9]. Test pozostával z 21 testových položiek. Prvá úloha sa zameriavala na slovné 

asociácie, ďalšie 4 položky mali charakter otvorených úloh a zvyšných 16 položiek tvorilo 

dvojúrovňové testové položky. 

Otázka týkajúca sa slovných asociácií vyžadovala od respondentov uviesť 8 pojmov, 

slovných spojení, súvisiacich podľa nich so slovným spojením „rýchlosť chemickej reakcie“. 

Otvorené položky mali charakter produkčných úloh, ktoré od študentov vyžadovali krátku 

odpoveď. Dvojúrovňové položky sa skladali z 2 častí. Prvú časť otázok tvorili uzavreté 

položky, v ktorých študenti vyberali správnu odpoveď zo štyroch ponúknutých možností 

(okrem dvojpoložky 2 + 3, kde v prvej časti študenti produkovali odpoveď sami). Druhú časť 

dvojúlohy tvorilo zdôvodnenie predchádzajúceho výberu, ktoré bolo vo forme tvrdenia, ktoré 

tvorili študenti sami. Ich odpoveď mala vysvetľovať v dostatočnej miere jav, či proces, na 

ktorý sme sa v dvojúlohe pýtali [1, 8, 9]. 

Pri spracovávaní výsledkov sme používali program Excel. Vypočítali sme celkovú 

úspešnosť študentov v teste a tiež úspešnosť študentov v jednotlivých testových položkách. 

Výsledky sme podrobili i frekvenčnej analýze. Všetky študentské odpovede sme dôkladne 

rozanalyzovali a  identifikovali  sme  tiež  chybné  interpretácie  vyskytujúce  sa  u  študentov 

v téme rýchlosť chemických reakcií. 

Pri výpočte celkovej úspešnosti študentov v teste a v jednotlivých testových položkách 

sme postupovali tak, že pri vyhodnocovaní odpovedí v položke zameranej na slovné asociácie 

sme prisúdi každej relevantnej asociácii 1 bod. Skóre položky bolo potom dané celkovým 

súčtom takýmto spôsobom získaných bodov [1]. Pri otvorených položkách sme správnej 

odpovedi pridelili 1 bod. V prípade, že študent uviedol čiastočne správnu odpoveď, pridelili 

sme jej 0,5 bodu. Pri dvojúrovňových položkách sme postupovali tak, že v prvej časti 

dvojúlohy sme za výber správnej možnosti študentovi pridelili 1 bod (okrem úlohy 2, kde 

študent mohol získať 2 body). Za správne zdôvodnenie predchádzajúcej odpovede študent 

získal 2 body (okrem úlohy 3 a 5, kde študent mohol získať 3 body). Ak študent uviedol len 

čiastočne správne zdôvodnenie, získal 1 bod (okrem úlohy 3 a 5, kde mohol študent získať 1, 
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alebo 2 body v závislosti od kvality jeho odpovede). Bodový zisk dvojúlohy bol potom daný 

súčtom bodových ziskov v oboch častiach dvojúlohy. Vo všetkých typoch úloh, študent za 

nesprávnu odpoveď, či neuvedenie žiadnej odpovede, získal 0 bodov. Maximálny počet 

bodov, ktorý mohli študenti získať, dosiahol hodnotu 42 bodov. 
 
 
Charakteristika výskumnej vzorky 

 

Výskum bol realizovaný v septembri roku 2015 a vo februári roku 2017. V roku 2015 

sa ho zúčastnili študenti 1. ročníka magisterského stupňa štúdia všetkých učiteľských 

kombinácií (20 nechemické kombinácie, 21 chemické kombinácie) a v roku 2017 študenti 1. 

ročníka magisterského stupňa štúdia študujúci učiteľstvo chémie v kombinácii s inými 

aprobačnými predmetmi na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

Výskumnú vzorku tvorilo 61 vysokoškolských študentov. Testovania sa zúčastnili študenti, 

ktorých sme mali k dispozícii, preto daná vzorka respondentov predstavovala dostupný výber. 

Študenti neboli vopred oboznámení s testovaním a nemohli sa preto vopred pripraviť. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Čo sa týka schopnosti študentov správne odpovedať na zadané úlohy, ich priemerná 

úspešnosť dosiahla hodnotu len 44%. Pre ilustráciu uvádzame graf zachytávajúci distribúciu 

úspešnosti študentov z pohľadu celého testu v celej výskumnej vzorke (Obr. 1). 
 
 

 
 

Obr. 1. Distribúcia úspešnosti študentov v celom teste – obrázok zachytáva úspešnosť študentov v teste 
 
 

Urobili sme tiež analýzu relatívnej úspešnosti študentov v jednotlivých testových 

položkách, opäť vzhľadom na celý výskumný súbor. Výsledky zachytáva Obr. 2. Úspešnosť 

študentov v 1. položke, ktorá bola zameraná na slovné asociácie, poukazuje na dobré 

zvládnutie úlohy (71%). Najmä ak zoberieme do úvahy úspešnosť ostatných položiek testu. 

Študenti tak preukázali dobrý prehľad o pojmoch, ktoré majú súvis s rýchlosťou chemických 

reakcií. V dvojúrovňových položkách sme prevažne zisťovali, ako študenti vnímajú vplyv 
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rôznych faktorov na rýchlosť prebiehajúcich chemických reakcií (okrem položky 19 + 20). Po 

analýze jednotlivých odpovedí všetkých testových položiek sme zistili, že medzi dvojúlohy, 

ktoré študenti riešili najlepšie patrila položka 10 + 11, ktorá sa zameriavala na vplyv teploty 

a položka 12 + 13 zameraná na vplyv reakčnej plochy reaktantu na rýchlosť chemických 

reakcií. Položky dosiahli úspešnosť nad 60 %. Za nimi prekvapujúco nasledovala dvojúloha 2 

+ 3 spájajúca poznatky patriace do viacerých úrovní interpretácie. Úlohou študentov v nej 

bolo spojiť poznatky z makroskopickej úrovne s poznatkami na symbolickej úrovni. 

Pokračovala dvojúloha 8 + 9, ktorá opäť riešila vplyv reakčnej plochy reaktantu na rýchlosť 

chemických reakcií, no nie v takej typickej situácii a položka 6 + 7, venujúca sa vplyvu 

zvýšeného objemu kyseliny na rýchlosť chemickej reakcie (42%). Nasledovala položka 4 + 5 

s úspešnosťou len 32%. Študenti v nej museli spojiť vedomosti zo submikroskopickej úrovne 

s tými na makroskopickej úrovni. Najnižšiu úspešnosť spomedzi dvojúloh študenti dosiahli v 

položke 14 + 15, ktorá sa zameriavala na vplyv inhibítora na rýchlosť chemickej reakcie a 19 

+ 20, v ktorej študenti riešili zmenu rýchlosti reakcií v čase. Ako vidieť na grafe, úspešnosť 

otvorených položiek testu nebola príliš vysoká. Položka 21 bola zameraná na vizuálne prejavy 

reakcií. Spomedzi nich študenti najlepšie poznali reakciu škrobu s jódom (21b), potom 

rozklad peroxidu vodíka (21a), menej reakciu strieborných katiónov s chloridovými aniónmi 

(21c) a najväčšie problémy mali s reakciu HCl s NaOH. V položke 16 mali študenti 

preukázať, či vedia, vzhľadom na ktorý reaktant, či produkt sa dá merať rýchlosť reakcie a 

položky 17 a 18 sa zameriavali na vzťah pre definíciu rýchlosti chemickej reakcie a jednotku, 

v ktorej vyjadrujeme veľkosť rýchlosti chemických reakcií. 
 
 

 
 

Obr. 2. Úspešnosť položiek testu – obrázok ukazuje úspešnosť študentov v jednotlivých položkách testu 
 
 

Pri zisťovaní úrovne vedomostí v téme rýchlosť chemických reakcií u študentov 

študujúcich na Prírodovedeckej fakulte UK učiteľstvo, sme sa zaoberali tiež ich chybnými 

riešeniami a nedorozumeniami, ktoré uviedli v teste. Ich prehľad uvádzame v Tab. 1. 
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Tab. 1. Chybné riešenia testových položiek – v tabuľke sú uvedené niektoré študentské chybné riešenia, ktoré 
sa nám podarilo prostredníctvom nami koncipovaného didaktického testu odhaliť. 

 
 

položka 
 

Chybné riešenia testových položiek 
 
 
 

1. 

s rýchlosťou chemickej reakcie úzko súvisí pojem rovnováha (8%), rovnovážna 
konštanta (7%), v=k.c (2%), v=t.c (2%), zmena energie, veľkosť častíc (5%), 

oxidácia (5%), redukcia (5%), anióny (2%), katióny (2%), fotosyntéza (2%), láska 
(2%), polčas rozpadu (2%), s/mol (3%), mol/s (2%), kadička (5%), objem (3%), 

rozpustnosť (2%), kyslík (2%), reakčnosť (2%), excitovanosť (2%), neutrálna 
reakcia (2%), sila reakcie (2%), laboratórium (2%), plášť (2%), etalón (2%), 

 
2 + 3 

pri reakcii HCl so zinkom možno pozorovať zmenu sfarbenia (11%), vyparovanie 
(2%), naväzovanie chlóru na zinkový plech (2%), zmenu nábojov (2%), pohyb 

častíc (2%), zmenu hustoty (3%), 
 

4 + 5 reakcia 10% HCl s 2g zinku prebieha rýchlejšie ako reakcia 30% HCl s 2g zinku 
(10%), čím je väčšia koncentrácia kyseliny, tým prebieha reakcia pomalšie (5%) 

 
 

6 + 7 

reakcia 500 ml 30% HCl s 2g Zn prebieha rýchlejšie ako reakcia 250 ml HCl s 2g 
Zn (18%), reakcia 500 ml 30% HCl s 2g Zn prebieha pomalšie ako reakcia 250 ml 
HCl s 2g Zn (18%), čím je väčší objem kyseliny, tým je rýchlosť reakcie menšia 

(7%), pri väčšom množstve kyseliny, reakcia prebehne rýchlejšie, lebo dôjde 
k rýchlejšiemu uvoľneniu vodíka (16%) 

 
 

8 + 9 

reakcia HCl s 10g zinku prebieha pomalšie ako reakcia HCl s 2g zinku (28%), obe 
reakcie prebiehajú rovnako rýchlo (20%), množstvo zinku neovplyvňuje rýchlosť 
reakcie (8%), ťažší zinok má rovnakú reakčnú plochu ako ľahší zinok (2%), 10 g 
zinok potrebuje dlhší čas na zreagovanie (10%), čím je plošný obsah menší, tým 

prebieha reakcia rýchlejšie (2%), zinok je limitujúci reaktant (13%) 
 

10 + 11 zvýšená teplota neovplyvňuje rýchlosť chemickej reakcie (2%), nedá sa určiť ako 
teplota vplýva na rýchlosť chemickej reakcie (5%) 

 
 

12 + 13 

reakcia práškového zinku prebieha rovnako rýchlo ako reakcia plechového zinku, 
lebo sú zachované rovnaké podmienky (16%), plechový zinok má väčšiu reakčnú 

plochu ako práškový zinok (2%), práškový zinok má väčší počet častíc ako 
plechový zinok (3%) 

 
 

14 + 15 

močovina spôsobuje zvýšenie rýchlosti prebiehajúcej chemickej reakcie, pretože 
pôsobí ako katalyzátor (33%), močovina neovplyvňuje rýchlosť prebiehajúcej 

chemickej reakcie (2%), neviem ako močovina ovplyvňuje rýchlosť reakcie, lebo 
nepoznám jej chemické vlastnosti (5%), močovina pôsobí ako zásada (2%), 

dochádza k zmiešaniu, zmene zloženia, zvýšeniu objemu reakčnej sústavy (7%) 
 

16 
rýchlosť chemických reakcií sa v chémii pri danej chemickej reakcii meria 

vzhľadom na zreagovaný zinok (18%), unikajúci vodík (26%), limitujúci produkt 
(10%), reaktant (11%), vzhľadom na podmienky (2%) 

 
17 

definičný vzťah pre výpočet rýchlosti chemických reakcií je v tvare K=[A]a.[B]b/ 
[C]c (10%), v = c.t (8%), [C]2 . [D]2 / [A]2 . [B]2 (2%), v= c. V (2%), v=k.c (5%), 

k=c/čas (2%), v=V/t (2%), v= k. [A].[B] / [C]+[D] (2%) 
 

18 jednotkou rýchlosti chemických reakcií je s (5%), s-1 (2%), mol.s-1 (16%), s/mol 
(7%), g.mol/s (4%), m/s (2%), mg/s (4%), cm3.s-1 (2%), m3.s-1 (2%), dm-3.s-1 (2%) 

 
19 + 20 

rýchlosť reakcie sa mení v čase v závislosti od reaktantu (5%), zmeny podmienok, 
alebo faktorov ovplyvňujúcich priebeh reakcie (25%), rýchlosť reakcie sa v čase 

nemení (21%), zväčšuje sa (17%), zmenšuje sa (15%) 
 

21a. pri rozklade peroxidu vodíka možno pozorovať únik bubliniek vodíka (20%), 
zápach (2%), vznik vody (2%) 

 
21b. 

pri reakcii škrobu s jódom vzniká šumenie (2%), nastáva odfarbenie (2%), 
neutralizácia (2%), zvýšenie teploty (2%), červenohnedé sfarbenie (2%), 

zmiešanie (2%), pri reakcii sa nič nedeje (2%) 
 

21c. pri reakcii Ag+ s Cl- vniká strieborný povlak (10%), dochádza k farebnej zmene 
(3%), uvoľneniu chlóru (2%), elektrolýze (2%) 

 

21d. pri reakcii NaOH s HCl vznikne zrazenina (2%), kryštalická látka (3%), bublinky 
(3%), explózia (3%), odfarbenie roztoku (2%) 
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Záver   
Výsledky nášho výskumného šetrenia poukázali na celkom nízku úroveň zvládnutia 

 

konceptu rýchlosť chemických reakcií budúcimi učiteľmi študujúcimi na Prírodovedeckej 

fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Možno tak usúdiť i na základe priemernej 

úspešnosti študentov v teste, ktorá dosiahla hodnotu len 44 %. Testom sa nám v danej téme 

tiež podarilo u študentov identifikovať pomerne veľké množstvo mylných interpretácií a 

nedorozumení. Ide najmä o položky 2 + 3, 6 + 7, 8 + 9, 12 + 13, 14 + 15, 16, 17, 18, 19 + 20 a 

21. V dvojúrovňovej položke 4 + 5 a produkčných úlohách 17, 18 a 21 študenti dosiahli 

veľmi slabé výsledky. Nízka úspešnosť úloh však bola v prípade dvojúlohy ale 

pravdepodobne spôsobená nepozorným čítaním zadania, v prípade produkčných úloh 17 a 18 

išlo pravdepodobne o zabudnutie faktografických poznatkov a v úlohe 21 o absenciou 

potrebných poznatkov. V tomto smere by bolo vhodnejšie použitie trojúrovňového testu, 

ktorý by nám poskytol informácie o tom, či študent svoju odpoveď iba tipoval, alebo si bol 

svojou odpoveďou úplne istý. 
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Abstract 

 

For a teaching of Virology at high schools is dedicated only one lesson and because of the security there 
are no practical exercises available for high school students. In our work, we designed a laboratory experiment 
based on the observation of the replication of Alfalfa mosaic virus and its host range. The experiment was 
designed for a practice in any of the high school environment under non-difficult conditions. With a 
questionnaire as a tool of the pedagogic research, we tried to find out if this laboratory experiment will uprise the 
students' motivation. We supplemented our results of pedagogic research with a series of statistical analyses and 
we can state that in the end of the laboratory experiment there was an uprised motivation in the field of internal 
motivation and personal relevance directly related with the laboratory experiment. 

 
 
Keywords: motivation; virology; Alfalfa mosaic virus; pedagogic research 

 
 
 
Introduction 

 

Based on analyses of curricular documents and textbooks for high schools we figured 

out that for the whole field of virology is dedicated only one lesson [1]. We consider it as 

insufficient because the virology is known as a dynamically developing scientific discipline 

which has its importance in a wide field of public health and economics. Moreover, the 

education of high school biology does not allow to students any practical experience of 

empiric observation of viruses or viral structures due to the students' safety. A lot of domestic 

and also foreign scientific research results showed that the students' interest and motivation to 

study biology and other natural sciences is decreasing. Interestingly, particularly the virology 

has been almost not mentioned [2, 3, 4, 5, 6]. Due to these facts, we decided to create this 

possibility for high school students by designing a laboratory experiment based on the 

observation of the infectivity of Alfalfa mosaic virus (AMV) and its host range. Because of 

that it is a virus infecting only plants, we decreased a potential health risk maximally. 
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Material and methods 
 

As a pedagogic research tool, we used a part of the original questionnaire divided into 

4 dimension according to which part of the motivation was observed [7]. The role of the first 

dimension was to observe the level of intrinsic motivational factors, how much are students 

motivated to study natural sciences and how much do they consider them as important for 

their personal life. 
 
 

Tab. 1. Students' Motivation Questionnaire (shortened version according to Glynn et al., 2009). 
 

Item # Item 
Dimension 1: intrinsic motivation and personal relevance 

1 I find learning science interesting. 
2 I enjoy learning the science. 
3 The science I learn has practical value for me. 
4 The science I learn is relevant to my personal life. 
5 Understanding the science gives me a sense of accomplishment. 
6 I think about how I will use the science I learn. 

   7  I think about how the science I learn will be helpful to me.   
Dimension 2: self-efficacy and assessment anxiety 

8 I am nervous about how I will do on the science tests. R 
9 I worry about failing the science tests. R 

10 I become anxious when its time to take a science test. R 
11 I am confident when I will do well on the science tests. 
12 I am concerned when the other students are better in science. R 
13 I believe I can earn the best grade in science course. 

   14  I am confident when I do well on the science labs and projects.   
Dimension 3: self-determination 

15 I put enough effort into learning science. 
16 I prepare well for the science tests and labs. 
17 I use strategies that ensure I learn the science well. 

   18  If I am having trouble with learning the science, I try to figure out why.   
Dimension 4: career motivation 

19 I think about how learning the science can help my career. 
20 I think about how learning the science can help me get a good job. 

R- reverse scored items when analyzed, lower score means positive progress. 
 
 
 
 
 

Dimension 2 contained items of self-efficacy and assessment-anxiety. It represents a 

concept of their motivation to learn science, preparation for tests, and motivation to obtain a 

good grade. The items of dimension 3 have had to observe how much of the effort are 
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students willing to put into the study and how much are they willing to solve their individual 

problems with study. It reflects a measure of their critical approach against themselves. A 

target of dimension 4 items was to observe the students' extrinsic career motivation. 

Our research sample contained 11 high school students (18 year old, 6 males, 5 

females). The reliability of the questionnaire was determined [7]. The Cronbach coefficient 

alpha of the questionnaire was 0.91, 0.88, 0.74 and 0.88 for dimensions 1, 2, 3 and 4, 

respectively. These values are considered as excellent [8]. Consistent with previous findings 

[9, 10] the science motivation questionnaire is reliable (r = 0.58, p < 0.001) and approved 

according to the criteria of high school students' preparation in science and a possible 

relevance of science to their future career [7]. To measure the changes of students' motivation, 

we distributed them the questionnaire at the beginning and after the laboratory experiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ph. vulgaris Ph. vulgaris  Ph. vulgaris    Ph. vulgaris    Ph. vulgaris    Ph. vulgaris    Ph. vulgaris 
 

Fig. 1. The scheme illustrating the running of experiment. Different plant species are infected in the first 
phase. Next, infectious solution is obtained from plants' leaves which is directly applied on the bean plant as a 

biological control of infection. To each plant species in the first phase is dedicated one plant of bean. 
 
 

The laboratory experiment was inspired by the book [11]. initiated by inoculation of 

the AMV onto the leaves of different plant species (N. virginiana, N. benthamiana, A. 

thaliana, G. max, L. culinaris, P. sativum, C. arietinum, M. sativa, C. anuum-odroda A. Regia, 

C. anuum- Cayenne) (Fig. 1). After two weeks, the infectious plant solution was obtained 

from the leaves, diluted in PBS (ratio 1mg:1ml) and applied directly onto the leaves of bean 

plant. The bean plant played a role as a hypersensitive host plant for a biological control of 
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infection. After three weeks  of incubation we counted the lesions on the leaves and resulted 

similarly as by Plaque forming assay. 
 
 
Results 

 

The obtained data from the questionnaire were averaged. According to Shapiro-Wilk 

test [12], they were distributed normally. According to calculations by paired t-test, a 

statistically highly significant change in students' motivation was detected only in dimension 

1 of the motivation (intrinsic motivation and personal relevance) (p = 0.004779). In other 

dimensions, no statistically significant change was found (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2. Results of Students' Motivation Questionnaire. The results on the Likert scale 1-10 were averaged 

from 11 different responses. 
 
 

Based on the students' observation, the most sensitive plant for the infection by AMV 

was P. sativum and the second most sensitive was C. arietinum. The less sensitive plants 

seemed to be A. thaliana and G. max. Plants M. sativa and L. culinaris resulted with lower 

infectiousness, but we can also consider them as a part of the host range of AMV. 

Interestingly, two different species of tobacco (N. virginiana and N. benthamiana) resulted 

differently as well as two species of pepper (C. annuum and C. annuum cayenne) which was 

most probably caused due to the differences of species (Fig. 3). 
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Fig. 3. Results of biological infection test from the lesions on the leaves of bean plants. The graphic 
visualization was made by participated students. The red line represents the calculations from one leaf, the blue 

one from the second leaf and the yellow is the average of both of them. 
 
 
Conclusions 

 

In our work, we focused particularly on the virology as a part of the high school 

subject biology. As it was mentioned, virology is highly neglected at our high schools as well 

as abroad. We allowed to students for the first time in pedagogical practice the experience to 

study viruses empirically in laboratory. Domestic such as foreign studies support that a 

practical experience in study is a strong motivating factor [13, 14, 15]. We demonstrated a 

significantly strengthened motivation of students in field of intrinsic motivation and personal 

relevance which we could consider as one of the most important [7]. There was no 

statistically supported change in motivation of dimension 2 (self-efficacy and assessment 

anxiety), 3 (self-determination) and 4 (career motivation). We suppose that we could not 

influence dimension 2 and 3 a lot, because those are naturally mostly influenced by their daily 

domestic school environment. After the interview with students, we could simply explain no 

changes in dimension 4 by a long-lasting bad situation in scientific career opportunities in 

Slovakia and underestimated salaries. 

In conclusion, we can state that the presented laboratory experiment is possible to 

perform at any high school under non-difficult conditions in laboratory without windows 

otherwise with all plants covered by nets, because the AMV is naturally transferred by flying 

insect from the family Aphididae [11]. 

1480 



Acknowledgements 
 

We greatly appreciate the good willing of all participated students and the 

collaborating teacher Zoltán Krascsenits from The Chemical High School (Vlčie hrdlo 50, 

Bratislava). We also thank to the scientific and technical staff from The Department of Plant 

Virology (Biomedical Research Center, SAS, Bratislava). 
 
 
References 

 

[1] Štátny   vzdelávací program, Biológia, ISCED 3 [Citované: 22.   Marec 2017] 
 

<http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci- 

program/biologia_isced3.pdf> 

[2] Veselský M., Hrubišková H. (2009) Ped. Or. 19(3), p. 45 
 

[3] Fančovičová J., Kubiatko, M. (2015) Sci. Ed., 6(1), p. 2 
 

[4] Skamp K., Logan M. (2005) Teaching Science, 51(4), p. 8 
 

[5] Mavrikaki E., Koumparou H., Papacharalampous M. K. I., et al. (2012) I.J.E.S.E. 7(2), 

p. 217 

[6] Awan R. U. N., Sarwar M., Naz A. et al. (2011) T. L. C. 8(2), p. 43 
 

[7] Glynn S. M., Taasoobshirazi G., Brickman P. (2009) J. Res. Sci. Teach. 46(2), p. 127 

[8] George D., Mallery P. (2000) SPSS for Windows step by step: A simple guide and 

reference 9.0 update. Allyn and Bacon. Boston, USA, p. 53 
 

[9] Glynn S. M., Koballa T. R. Jr. (2006) Motivation to learn in college science. In Mintzes 

J.J., Leonard W.H. (ed.) Handbook of college science teaching, National Science 

Teachers Association Press Arlington, VA, USA, p. 25 

[10]  Glynn S. M., Taasoobshirazi G., Brickman P. (2007) J. Res. Sci. Teach. 44(8), p. 1088 

[11]  Kabát P., Šubr Z. (2009) Vírusy rastlín a hmyzu. 1. vyd. Vydavateľstvo UK, Bratislava, 

p. 1 
 

[12]  Shapiro S. S., Wilk M. B. (1965) Biometrika. 52, p. 3 
 

[13]  Prokop P., Prokop M., Tunnicliffe S. D. (2007) J. Biol. Educ. 42(1), p. 36 

[14]  Prokop P., Tuncer G., Chuda J. (2007) E.J.M.S.T.E. 3(4), p. 287 

[15]  Barmby P., Kind P., Jones K. (2008) Int. J. Sci. Educ. 30(8), p. 1075 

1481 



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠVK 
PriF UK 

2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENVIRONMENTALISTIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA PriF UK 2017 
ZBORNÍK RECENZOVANÝCH PRÍSPEVKOV 

1482 



Vplyv rôznych manažmentových opatrení na pôdne vlastnosti 
poloprirodzenách travinno-bylinných spoločenstiev 

 
Silvia Bittnerová 

 
Centrum vied biológie rastlín a biodiverzity, Botanický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 23 

Bratislava, Slovenská republika; silvia.bittnerova@savba.sk 
 
 
Abstract 

 
Influence of different management treatments on the soil properties of semi-natural grassland 

communities 
Presented study deals about influence of six different management treatments on the soil properties of 

semi-natural grasslands communities of the Violion caninae alliance. After seven years of the experiment soil 
samples were collected on the grazed, mowed and grazed, mulched and grazed, mulched in spring, mulched in 
autumn and unmanaged plots. Content of nitrogen, phosphorus and humus was evaluated using the statistical 
method the one way ANOVA. The higher content of the studied soil attributes was recorded on the mulched 
plots in autumn because of high level of slowly decomposing mulched biomass on the plots. On the other hand 
the lowest content of the soil components were documented on the unmanaged plots without management 
treatments. Another management treatment have similar values of the studied soil components. In conclusion 
the influence of different management regimes on the soil properties is evident and the main role play the 
amount of dead biomass. 

 
 
Keywords: long-term experiment; management treatments; mulching; soil properties 

 
 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Poloprirodzené travinno-bylinné spoločenstvá predstavujú dôležitý prvok krajinnej 

štruktúry v Európe a zahŕňajú najmä kosné lúky a pasienky Waesch & becker 2008. 

Ohrozenie travinno-bylinných spoločenstiev predstavuje v súčasnej dobe ústup tradičneho 

hospodárstva, s čím je úzko spätá degradácia lúk a pasienkov v súvislosti príliš silnou 

intenzifikáciou poľnohospodárstva alebo na druhej strane s opustením obhospodarovania a 

nástupom sukcených procesov [1]. V oboch prípadoch dochádza k poklesu  druhovej 

bohatosti, k zmenám funkčných typov rastlín a v neposlednom rade k zmene 

mikroklimatickému režimu fytocenózy, čo ovplyvňuje pôdne vlastnosti [2]. 

Rastlinné spoločentvá pasienkov a lúk sú v súčasnosti študované mnohými autormi 

z hľadiska druhovej a funkčnej diverzity, vplyvu klimatických zmien [3, 4] na základe 

alternatívnych spôsobov obhospodarovania so snahou o zachovanie týchto biotopov [5, 6]. 

Vážnym problémom pre zachovanie a obnovu poloprirodzených fytocenóz na Slovensku je 

nedostatok experimentálne overených manažmentových odporúčaní pre jednotlivé typy 

biotopov. 
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V rámci predkladanej štúdie bude predstavený dlhodobý terénny experiment založený 

v travinno-bylinnom spoločenstve zväzu Violion caninae. Projekt je zameraný na zistenie 

vplyvu rôznych foriem a typov mulčovania na druhové zloženie, vegetačnú štruktúru, funkčnú 

diverzitu a abiotické vlastnosti pôdy. 

Hlavným cieľom prezentovaného príspevku je porovnanie obsahu dusíka, fosforu, 

humusovej zložky v pôde po siedmych rokoch aplikovania rôznych manažmentových 

opatrení v pasienkovom spoločenstve zväzu Violion caninae. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Lokalita trvalého experimentu je v pohorí Poľana, blízko obce Povrazník, asi 20 km 

východne od Banskej Bystrice (48°42′09.57′′ S, 19°22′00.8′′J, 715 m n. m., juhovýchodná 

orientácia so sklonom 15°, geologický podklad – andezit, pôdny typ – kambizem). Rastlinné 

spoločenstvo je klasifikované ako poloprirodzený travinno-bylinný porast zväzu Violion 

caninae Schwickerath 1944 triedy Nardetea strictae (Rivas Goday in Rivas Goday et Rivas- 

Mart. 1963). 

Experiment bol založený v roku 2009. Lokalita je každoročne extenzívne pasená 

hovädzím dobytkom a ovcami od júna do septembra. Experiment pozostáva z 24 náhodne 

usporiadaných plôch.  Schému  ilustruje  Obr.  1.  Manažmentové  experiment  pozostáva 

z šiestich rôznych opatrení, pričom každý z nich má 4 replikácie. Tri z manažmentových 

režimov sú chránené pred pastvou plotom – jesenné mulčovanie (MUAU), jarné mulčovanie 

(MUSP) a kontrolné plochy bez manažmentového opatrenia (NM). Zvyšné tri režimy sú 

situované mimo ohrady a celoročne vystavené pastve – pasenie (GR), pasenie v kombinácii 

s jesenným mulčovaním nedopaskov (MUGR) a pasenie kombinované s jesenným kosením 

nedopaskov (MOGR). Experimentálne plôšky majú veľkosť 2x2 m a sú od seba oddelené 1 m 

širokou nárazníkovou zónou. 
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Obr. 1. Schéma manažmentového experimentu pri obci Povrazník. 
GR – pastva, MUGR – mulčovanie v kombinácii s pastvou, MUSP – mulčovanie na jar, MUAU – mulčovanie 

v jeseni, NM – kontrolné ploch bez manažmentového zásahu, MOGR – pastva v kombinácii s kosením. 
 
 

Pôdne vzorky s objemom približne 200 g boli odobraté po siedmych rokoch bežania 

experimentu z každej pokusnej plochy z troch rôznych miest. Pôdne vzorky boli usušené 

a preosiate sitom s priemerom 2 mm a následne odoslané do laboratória Výskumného ustavu 

trávinych porastov v Banskej Bystrici na rozbor obsahu dusíka, fosforu a humusovej zložky. 

Štatistické analýzy boli robené v programe STATISTICA. Použitá bola 

jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA). Rozdiely v zastupéní jednotlivých skúmanými 

prvkami a zložkami v pôdnych vzorkách boli testované Fisherovým LSD post-hoc testom. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Vplyv na pôdne vlastnosti sú dokumentované a skúmané najmä v súvislosti s kosením, 

pasením a s opustením obhospodarovania na lúke či pasienku. Štúdie zamerané na vplyv 

mulčovania na  obsah  prvkov  v pôde  je  skúmaný  najmä  v poľnohospodárskom  kontexte 

s centrom pozornosti na umelé prihnojovanie a zvýšenie produktivity biomasy [7, 8] 

Po siedmych rokoch experimentu boli štatisticky preukazné (hladina významnosti p < 

0,05) pôdny dusík a fosfor. Nízko štatisticky preukazné (p < 0,07) boli hodnoty obsahu 

humusu. 

Krabicové grafy (Obr. 2.) zobrazujú rozdiely v zastúpení študovaných prvkov v pôde. 

Najvyššie hodnoty študovaných prvkov v pôde boli v pokusných plochách MUAU, zatiaľ čo 

najnižšie hodnoty  boli  zaznamenané  na  plochách  NM.  Z vegetačného,  fyzignomického 

a funkčného hľadiska boli pozorovené počas siedmich rokov od začiatku projektu spoločné 

črty týchto dvoch manažmentových režimov, ktoré boli opísané aj ďaľšími autormi [9, 10, 

11]. Na základe iných vedeckých štúdií [12, 13]sa dal predpokladať pokles živín, fosforu a 
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dusíka a humusu v plochách NM a teda podobný výsledok bol očakávaný pri plochách, kde 

bolo aplikované mulčovanie v jeseni. Hlavnými spoločnými črtami neobhospodarovaných 

a na jeseň mulčovaných plôch sú nízke zastúpenie jednoročných rastlín, prevaha C- a S- 

stratégov, vysoká abundancia vegetatívne sa rozmnožujúcich rastlinných jedinocov a vysoký 

podiel odumretej biomasy. Avšak vysoké hodnoty testovaných pôdnych zložiek na plochách 

MUAU by  mohlo  byť  ovplyvnené  ponechaním  mulčovanej  biomasy  na  ploche  najmä 

v zimnom období, kedy vplyvom snehovej pokrývky je rozklad spomalený a hnilobné procesy 

pokračujú aj v jarnom období, čím obohacujú pôdu najmä o dusík a humus. Podobné hodnoty 

dusíka a humusu boli zaznamenané pri pasených plochách, kde sú v jesenných mesiacoch 

mulčované nedospasky (MUGR). Vzhľadom na menšie množstvo mulčovanej biomasy sú aj 

hodnoty študovaných zložiek v pôde nižšie. 

Plochy obhodpodarované pasením (GR) a pasením v kombinácii s jesenným kosením 

nedospaskov (MOGR) mali  vzájomne  veľmi  podobné  výsledky  v hodnotení  obsahu 

dusíka a humusovej zložky. Hodnoty boli nižšie v porovnaní s MUAU a MUGR plochami, 

vzhľadom k tomu, že pokosená biomasa na týchto plochách nie je ponechaná na rozklad. 

V porovnaní s NM plochami majú plochy MOGR a GR vyšší obsah živín, najmä vďaka 

fertilizácii spôsobenej pastvou hovädzieho dobytka a oviec, zatiaľ čo samotné kosenie 

ochudobňuje pôdu o živiny [14]. 

Plochy mulčované v jarnom období (MUSP) tvoria osobitú skupinu kde obsah dusíka 

a fosforu má podobné zastúpenie ako pri plochách bez manažmentu. Nizke hodnoty je možné 

vysvetliť tým, že na jar mulčovaná biomasa ponechaná na plochách sa rozloží počas letného 

a jesenného obdobia a živiny uvoľnené pri rozklade do pôdy sú spotrebované rastlinnými 

jedincami počas zvyšku vegetačnej sezóny v danom roku. 
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Obr. 2. Krabicové grafy študovaných pôdnych zložiek. 
N – dusík, P – fosfor, humusová zložka; p – štatistická preukáznosť. 

 
 

Záver   
Na základe zistených výsledkov analyzovaných pôdnych vzoriek sa potvrdil vplyv 

 

dlhodobého manažmentového opatrenia na pôdne vlastnosti. Napriek predpokladom nebol 

potvrdený súvis medzi podobnými vegetačnými zmenami manažmentových režimov (MUAU 

a NM) a podobnom vývoji pôdnych vlastností. Zmeny vo vegetačnom a funkčnom zložení 

travinno-bylinných porastov môžu vplývať na vzostup a pokles základných zložiek pôdy ako 

dusík, fosfor a humus. Plochy, na ktorých bolo aplikované mulčovanie, bol najvýraznejším 

ukazovatľom vplývajúcim na obsah pôdnych elementov termín mulčovania a množstvo 

mulčovanej biomasy. Plochy bez manažmentového zásahu boli po siedmych rokoch 

experimentu najchudobnejšie na študované pôdne zložky. 
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Abstract 

 
Fractionation of naturally occurring iodine in soils from Slovakia using sequential extraction techniques 
This work focuses on the fractionation of naturally occurring iodine in Slovakian soils. In Slovakia 

iodine deficiency disorders still persist and have endemic character. We assume that better understanding of 
iodine mobility and fractionation will help to understand its poor bioavailability from soils. On the other hand it 
also gives us a better understanding on the retention of hazardous radioactive iodine species in soils. Our results 
suggest that iodine in spite of its presence in the selected soils is not bioavailable since the amount of water 
extractable iodine is less than 10 %. Most of the naturally occurring iodine in soils is strongly bound to soil 
organic matter and mineral phases and remains retained in the soil. 

 
 
Keywords: iodine; extraction; fractionation; soil iodine content 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Jód je stopový prvok nevyhnutný pre produkciu rastových hormónov štítnou žľazou 

pre všetky stavovce, ktoré ho prijímajú potravou. Prevažná väčšina príjmu jódu (okrem 

morských plodov) pochádza z prvého článku potravového reťazca a je regulovaná jeho 

transferom z pôdy do rastlín [1]. Pôda je teda primárnym zdrojom jódu a preto je potrebné 

skúmať jeho správanie a výskyt v tomto systéme. Následkom nedostatočného alebo 

extenzívneho príjmu jódu sú rôzne choroby ako endemická struma, hypo- a hypertyreóza, 

intrauterinné úmrtie plodu, spontánne potraty a iné. Výskyt týchto chorôb je často viazaný na 

lokality, kde je v geochemickom prostredí deficit jódu [2]. Priemerný obsah celkového jódu v 

pôde je približne 3 mg.kg˗1  [3]. Slabo viazané anióny ako anióny jódu sú v danom prostredí 
 

mobilnejšie a bioprístupnejšie. V dôsledku silnej lúhovateľnosti dochádza však k vzniku 

deficitného  stavu,  a  to  najmä   v   oblastiach,   kde   prevláda   premyvný  vodný   režim. 

Na Slovensku sú to najmä oblasti Biele Karpaty, Kysuce, Štiavnické vrchy a Žitný ostrov, kde 

prebieha intenzívne vylúhovanie jódu z pôdy [4]. Na druhej strane je mobilita, teda aj 

biodostupnosť ľahko sa viažucich foriem jódu ako jodičnanov a elementárneho jódu relatívne 

nízka [5]. Ireverzibilné viazanie t.j. sorpcia v pôde sa vyskytujúcich foriem jódu na pôdne 

komponenty prispieva k vzniku chorôb z jódovej deficiencie endemického charakteru, aj 

napriek dostatočnej prítomnosti jódu v pôde. K zvýšenému obsahu jódu v pôde prispieva aj 

atmosférická depozícia morských aerosólov alebo prachových častíc zo sopečnej činnosti [3, 
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6].  
 
Na hodnotenie mobility, fytotoxicity a ďalších vlastností jódu v pôde je potrebné 

 

identifikovať a charakterizovať jeho prítomné chemické formy alebo frakcie. Existuje 

niekoľko metód na frakcionáciu celkového jódu v pôde. Jednou z týchto metód je sekvenčná 

extrakcia, pomocou ktorej sa zo skúmanej matrice postupne získajú jednotlivé frakcie prvku 

pomocou rôznych extrakčných činidiel. Pri hodnotení mobility prirodzene sa vyskytujúceho 

jódu v pôdach alebo v kontaminovaných vzorkách pôd je sekvenčná extrakcia najvhodnejším 

spôsobom ako zistiť prítomnosť jeho frakcií a ich distribúciu v pôde. Preto je cieľom tejto 

práce hodnotenie obsahov jódu viazaného v jednotlivých frakciách pôd vo vybraných 

nekontaminovaných poľnohospodárskych a lesných pôdach Slovenska. 
 
 
Materiál a metódy 

 

V experimentoch boli použité modelové pôdne vzorky bežných pôdnych typov 

Slovenska: A horizont černozeme - ČMa, hnedozeme - HMm, a kambizeme - KMlg a B 

horizont rubifikovanej kambizeme - KMr. Obsah slabo kryštalických a amorfných oxidov, 

hydroxidov   a   oxohydroxidov   Fe,   Al   a   Mn   bol   stanovený   atómovou   absorpčnou 

spektrometriou v plameni po ich 24 hodinovej extrakcii 0,2 mol.l-1  šťavelanom amónnym 
 

a celkový obsah Fe, Al, a Mn rozkladom uvedeným v práci Potts [7] Ostatné pôdne 

charakteristiky sa stanovili podľa metodík uvedených v práci Fiala et al. [8]. Základné pôdne 

charakteristiky sú uvedené v Tab. 1. 

Počas experimentov sa využila modifikovaná metóda sekvenčnej extrakcie jódu podľa 

Hansen et al. [5], na navážke 4 g pôdy s veľkosťou častíc < 0,5 mm v uzavretých 50 ml 

centrifugačných skúmavkách pričom sme zistili nasledovné frakcie: (F1) vodou 

extrahovateľná frakcia, (F2) iónovýmenná frakcia, (F3) frakcia viazaná v uhličitanoch, (F4) 

frakcia viazaná v oxidoch, (F5) frakcia viazaná v humínových kyselinách, (F6) frakcia 

viazaná vo fulvokyselinách a (F7) rezíduum. Použité extrakčné činidlá, teplotné podmienky 

a doba trvania extrakcie je znázornená v Tab. 2. Pred sekvenčnou extrakciou sa vo vzorkách 

stanovil celkový obsah jódu extrakciou 5 % roztokom tetrametylammóniumhidroxidu 

(TMAH) pri teplote 90 °C po dobu 4 hodín. 

Na zistenie obsahu jódu viazaného vo fulvokyselinách (F6) sa časť roztoku získanú 

extrakciou TMAH pri izbovej teplote okyslila s 10 % roztokom HCl tak aby pH klesal pod 

1,5. Po 30 min sa vyzrážali humínové kyseliny, vzorka sa odcentrifugovala a supernatant bol 

prevedený do odmernej banky. Obsah jódu stanovený pri tomto kroku sa odpočítal z obsahu 
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jódu  stanoveného  z pôvodného  roztoku.  Výsledok  predstavuje  frakciu  jódu  viazaného 

v humínových kyselinách (F5). 
 
 

Tab. 1. Vybrané fyzikálno-chemické parametre použitých pôd. 
 

 ČMa HMm KMlg KMr 
Druh Hlinitá Hlinitá Hlinito-piesčitá ílovitá 

Hĺbka [cm] 0-15 0-15 5-10 20-30 
Piesok [%] < 2 mm 34,3 51,0 79,2 19,9 
Prach [%] 50-2 µm 45,8 36,58 16,4 31,6 

Íl [%] < 2 µm 19,9 12,4 4,5 48,5 
pHH2O 8,0 6,7 4,1 6,4 

CaCO3 [%] 3,2 0 0,4 0,05 
TOC [%] 2,8 2,3 4,7 2,8 
HK [%] 0,53 0,12 0,80 0,30 
FK [%] 0,59 0,72 1,69 1,15 

Celkový obsah jódu [µg.g-1] 3.8 ± 0.2 3 ± 0.1 2.6 ± 0.2 8.4 ± 2.2 
 
 

Tab. 2. Použité extrakčné činidlá a laboratórne podmienky jednotlivých krokoch extrakcie. 
 

Frakcia jódu Extraktant Teplota [°C] Čas [h] pH 
Vodorozpustná H2 O 25 1 - 

Výmenná 1 mol.l˗1NH4 Ac-HAc 25 2 7 – 8 
Viazaná v karbonátoch 1 mol.l˗1NH4 Ac-HAc 25 2 5 

Viazaná v oxidoch 0,04 mol.l˗1NH2 OH.HCl 80 6 3 
Viazaná v HK a FK 5 % TMAH 25 4 14 

rezíduum 5 % TMAH 90 4 14 
 
 

Výsledky a diskusia 
 

Spravidla získame najviac jódu z organickej frakcie, ale značný podiel z celkového 

obsahu jódu je viazaný aj v oxidoch alebo je vodou lúhovateľný [5, 9-11]. Naše výsledky sú 

podobné k hodnotám zistenými inými autormi. Najviac jódu v priemere obsahovala frakcia 

viazaná v humínových kyselinách (35,8 %), v oxidoch (30,4 %) a v rezíduu (15 %). Ostatné 

frakcie obsahovali v priemere len menej ako 10 % jódu: frakcia viazaná vo fulvokyselinách 

(9,5 %), viazaná v uhličitanoch (2,2 %) a iónovýmenná frakcia (2,2 %). Vodorozpustná 

frakcia tvorila len 5,4 % z celkového obsahu. Percentuálny podiel jódu v jednotlivých 

frakciách v porovnaní s hodnotami z vedeckých prác ďalších autorov znázorňuje Tab. 3. 

Koncentrácie jódu zistené vo frakciách jednotlivých pôd znázorňuje Obr. 1. Malý 

podiel vodorozpustnej frakcie zaznamenal aj Fuge a Johnson [12]. Napriek tomu, že 

vodorozpustnú frakciu  by  mali  predstavovať  jodidy,  najmä  kvôli  ich  vyššej  mobilite 

a rozpustnosti, Yamada et al. [9] zistili že jodidy tvoria maximálne polovicu z celkového 

vodorozpustného jódu v pôdach. 
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Tab. 3 Percentuálny podiel jednotlivých frakcii jódu v pôdach. 
 

 

Frakcia Zistené v tejto 
práci 

 

Hou et al. [5, 11] 
 

Hansen et al. [5] 

Vodorozpustná 4 - 7,2 % 12,7 % 5 – 6,5 % 
Iónovýmenná 1,1 – 3,8 % 7,7 % 4 – 17 % 

Viazaná v uhličitanoch 0,7 – 4 % 4,3 % 4 – 5 % 
Viazaná v oxidoch 24 – 36,5 % 37,5 % 16 – 18 % 

Viazaná v humínových kyselinách 33,3 – 38 %  

39,2 % 38 – 40 % 
Viazaná v fulvokyselinách 5 – 12,3 % 11 – 17 % 

rezíduum 9 – 20 % 6,8 % Neuvedené 
 
 

Tab. 4. Korelačné koeficienty medzi jednotlivými frakciami jódu a vybranými pôdnymi vlastnosťami. 
 

 Frakcia 
 

F1 
 

F2 
 

F3 
 

F4 
 

F5 
 

F6 
 

F7 Celkový 
obsah I 

Amorfný Al 0,86**
 0,93**

 0,65 0,81*
 0,83*

 0,94**
 0,33 0,88**

 

TOC 0,28 0,58 0,11 0,07 0,44 0,45 0 0,39 
HL 0,32 0,64 0,20 0,14 0,44 0,5 -0,06 0,42 
FK 0,46 0,72 0,26 0,26 0,52 0,63 -0,04 0,53 

CaCO3 -0,54 -0,57 0,01 -0,24 -0,7 -0,58 -0,52 -0,56 
pHH2O -0,22 -0,51 0,31 -0,02 -0,25 0,43 -0,33 -0,27 
Piesok -0,64 -0,45 -0,54 -0,67 -0,63 -0,52 -0,45 -0,62 

Íl 0,8*
 0,68 0,65 0,54 0,79*

 0,74 0,52 0,80*
 

Al 0,64 0,54 0,69 0,81*
 0,53 0,6 0,36 0,62 

Fe 0,57 0,4 0,67 0,77*
 0,44 0,49 0,41 0,54 

Mn -0,1 -0,44 -0,07 -0,04 -0,3 -0,28 0,18 -0,23 
* hladina významnosti pri α < 0,05; ** hladina významnost pri α < 0,01; (F1) vodou extrahovateľná frakcia; (F2) 
iónovýmenná frakcia; (F3) frakcia viazaná v uhličitanoch; (F4) frakcia viazaná v oxidoch; (F5) frakcia viazaná 
v humínových kyselinách; (F6) frakcia viazaná vo fulvokyselinách; (F7) rezíduum 

 
Okrem stanovenia koncentrácií jódu v jednotlivých frakciách sa stanovila aj závislosť 

získaných výsledkov od jednotlivých parametrov pôdy korelačnou analýzou. Koeficienty 

korelácie medzi hodnotami získaných sekvenčnou extrakciou a vybranými pôdnymi 

vlastnosťami udáva Tab. 4. Na základe výsledkov korelačnej analýzy sme zistili, že 

najvýznamnejšiu úlohu pri retencii jódu v pôdach má organická hmota, amorfné a slabo 

kryštalické formy hliníka, obsah ílovej frakcie, a minerály hliníka a železa. Podobné vzťahy 

medzi obsahom jódu a parametrami pôd zistili aj Hu et al. [13]. Whitehead [14] zistil 

pozitívnu koreláciu s obsahom amorfných foriem hliníka, ale podobne ako v našom prípade, 

korelácia s amorfnými formami železa nebola zistená. Tá je významná v kyslých pôdach pod 

pH = 4,8. Oxidy železa a hliníka poskytujú pozitívne nabité povrchy, na ktoré sa môžu jodidy 

viazať. Tento potenciál potvrdzuje aj vysoká hodnota aniónovýmennej kapacity v pôdach 

s vyšším obsahom týchto minerálov [13], napriek tomu žiadna korelácia s aniónovýmennou 

kapacitou nebola nami zistená. Pozitívne nabité sorpčné miesta sa nachádzajú aj na hranách 

ílových minerálov typu 2:1 (napr. smektit) a typu 1:1 (napr. kaolinit) [14, 15], čo je v súlade 

s nami zistenými vysokými korelačnými koeficientmi. 
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Obr. 1. Obsah extrahovaného jódu z jednotlivých frakcii [µg.g-1]. 

 
 

Záver   
Výsledky našej práce potvrdzujú nízky podiel vodorozpustného (biodostpného) jódu 

 

v skúmaných pôdach Slovenska. Napriek tomu že obsah jódu v týchto pôdach bol priemerný 

až nadpriemerný, veľká časť nie je schopná sa dostať do potravného reťazca. Najviac jódu 

v priemere obsahovala frakcia viazaná v humínových kyselinách (35,8 %), v oxidoch (30,4 

%) a v rezíduu (15 %). Ostatné frakcie obsahovali v priemere len menej ako 10 % jódu 

z celkového obsahu. 
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Abstract 

 
Algal bioaccumulation of Ni and Zn in their pair combination tests 
Bioaccumulation of Ni and Zn by freshwater green alga Raphidocelis subcapitata in reciprocal metal 

toxicity tests was investigated in this study. The lowest tested concentration of nickel (0.25 mg.l-1) was unable 
to compete with zinc concentrations (0.24 – 0.48 mg.l-1) in the algal bioaccumulation, and this lead to higher 
toxicity of zinc in the reciprocal tests. In the combination Ni 1.85 mg.l-1 with Zn 0.24 or 0.48 mg.l-1 algae 
increased both metal accumulation when it was compared with individual metals accumulation. Contrary, metal 
toxicity was in pair combinations decreased. A model according to Wang et al. showed, that reciprocal effect 
of metals on chlorophylls could be explain as synergistic (Ni 0,25 + Zn 0,24) or antagonistic (Ni 1,85 + Zn 0,48). 

 
 

Keywords: bioaccumulation; nickel; zinc; toxicity; Raphidocelis subcapitata 
 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pojem bioakumulácia v sebe zahŕňa schopnosť živých organizmov  hromadiť 

rozmanité látky, vrátane ťažkých kovov [1]. Na vyjadrenie akumulačnej schopnosti rias sa 

používa výpočet „bioakumulačného faktoru“ (BAF), ktorý je podielom medzi koncentráciou 

kovov v biomase rias a koncentráciou kovov v prostredí [2]. V párovom teste toxicity kovov 

sa sleduje ako sa dva kovy pri ich spoločnom pôsobení na organizmy vzájomne ovplyvňujú. 

Vzhľadom k účinkom jednotlivých kovov sa potom dá zhodnotiť, či je párová toxicita kovov 

vyššia alebo nižšia ako toxicita jednotlivých kovov. Zníženie hladiny fotosyntetický 

pigmentov v prítomnosti kovov vedie často ku zníženiu rastu a rozvoja rias, v dôsledku 

inhibovania syntézy viacerých metabolitov [3]. Niektoré publikácie uvádzajú, že kovy, ako 

zinok a nikel, pri spoločnom pôsobení svoj inhibičný účinok na rast rias vzájomne potláčajú 

[4], čo môže byť výsledkom vzájomného obmedzenia ich vstupu do buniek rias [5] a tým 

zníženia ich toxicity. 

Cieľom práce je zhodnotiť bioakumuláciu kovov v recipročnom teste toxicity niklu 
 

a zinku  na  riasu  Raphidocelis  subcapitata  (Korshikov)  Nygaard,  Komárek,  J.Kristiansen 
 

& O.M.Skulberg, 1987, pričom sa bude sledovať vplyv jednotlivých kovov a ich párových 

kombinácií na špecifickú rastovú rýchlosť rias a hladinu fotosyntetických pigmentov v ich 

bunkách. 
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Materiál a metódy 

V testoch sa používalo médium pripravené podľa normy STN EN ISO 8692 [6]. Testy 

sa robili v 50 ml Erlenmayerových bankách s objemom kultivačného média 50 ml, do ktorých 

sa pridávali kovy v koncentračnom rozsahu 0,07 – 1,20 mg Zn.l-1 (1,10x10-3 – 1,2x10-3 

mmol.l-1) a a 0,20 – 1,85 mg Ni.l-1 (3,37x10-3 – 31,55x10-3 mmol.l-1). Kovy sa používali 

vo forme zlúčením ZnCl2 (Merck, DE, p.a) a NiCl2.6H2O (Lachema, ČR, p.a.). Z výsledkov 

získaných z týchto koncentračných radov sa potom vybrali koncentrácie pre testy recipročnej 

toxicity párových kombinácií. Iniciálna koncentrácia buniek testovanej riasy Raphidocelis 

subcapitata bola 13.104  ± 6728 buniek.ml-1. Riasa pochádza zo zbierky Botanického ústavu 
 

Akademie věd ČR v Třeboni (Česká republika). Test trval 96 h, počas ktorých sa riasy 

kultivovali na trepačke (Biosan Multi-Shaker PSU 20, Riga, Lotyšsko) pri osvetlení 1700 lux 

(22,1 µmol.s-1.m-2) a periódou deň/noc 18/6 h, pri t = 24 ± 1 °C. V závere testu sa hodnotila 
 

špecifická rastová rýchlosť (μ) riasovej suspenzie [6] a obsah fotosyntetických pigmentov 

v bunkách rias [7]. Bioakumulácia kovov v riasach sa stanovovala v sušine získanej filtráciou 

kultivačného média s riasami cez celulózovú membránu (Millipore 0,22 μm, Merck, DE). 

Po mineralizácii sušiny sa obsah kovov stanovoval prístrojom Ecaflow 150 (Istran, SR) [8]. 

Z koncentračného radu kovov sa probitovou analýzou stanovili EC50 hodnoty inhibície rastu 

rias [9]. Matematicky sa hodnotil aj vzájomný účinok kovov na chlorofyly [10]. Chyby meraní 

sa   vyjadrili   ako   štandardné   odchýľky   (±SD)   a štatistická   významnosť   sa   hodnotila 
 

Studentovým t-testom vzhľadom ku kontrole. 
 
 
 
Výsledky a diskusia 

Pri hodnotení účinku jednotlivých kovov na rast riasovej suspenzie sa probitovou 

analýzou stanovili EC50 hodnoty, ktoré boli po 96 h pôsobení kovu na riasu R. subcapitata 

pre Ni 0,52 mg.l-1a pre Zn 0,26 mg.l-1. Tieto hodnoty spadajú do rozsahu, ktorý pre toxicitu 

týchto kovov na R. subcapitata uvádza literatúra ako Ni 0,15 – 1,07 mg.l-1 [11, 12], Zn 0,10 – 

0,46 mg.l-1 [11, 13]. 

Pri koncentrácii Ni 0,25 mg.l-1 bola špecifická rastová rýchlosť (ďalej len „μ“) 1,2-krát 
nižšia ako v kontrole (Obr. 1.) a obsah chlorofylov a a b takto poklesol o 2,5- a 2,2-násobok 

(Obr. 2.). Koncentrácia Ni 1,85 mg.l-1 znižovala μ až o 8-násobok (Obr. 1.) a chlorofyly a a b 

o 5- a 4-násobok kontroly (Obr. 2.). Účinkom najnižšej koncentrácie Zn v teste (0,24 mg.l-1) 
sa znížila μ 1,6-násobne (Obr. 1.) a obsah chlorofylu a poklesol približne o 1/2, zatiaľ čo 

chlorofyl  b  o  1/3  kontroly (Obr.  2.).  Toxicita  koncentrácie  Zn  0,48  mg.l-1   sa  prejavila 
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znížením μ o 4-násobok kontrolných podmienok (Obr. 1.) a vzhľadom k nim bol obsah 

chlorofylu a (ďalej len „Chl a“) účinkom tejto koncentrácie znížený 2-násobne, ale obsah 

chlorofylu b (ďalej len „Chl b“) už stimulový 1,2-násobne (Obr. 2.). 
 
 

 
 

Obr. 1. Špecifická rastová rýchlosť (μ) rias R. subcapitata po 96 h expozícii Ni a Zn. 
Legenda obrázku : ***p < 0,001 –štatisticky vysoko významný rozdiel vzhľadom ku kontrole; zvislé úsečky – 

štandardná odchýlka (SD). 
 
 

 
 

Obr. 2. Obsah chlorofylov po 96 h expozícii riasy R. subcapitata Ni a Zn. 
Legenda obrázku: **p < 0,01 – štatisticky veľmi významný a ***p < 0,001 – štastisticky vysoko významný 

rozdiel v porovnaní s kontrolou; zvislé úcečky – štandardná odchýlka (SD). 
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kombinácia 
kovov 

 
pigment 

 
R 

 
R 

 
R 

 
A 

 
vzťah 

Ni 0,25 + 
Zn 0,24 

Chl a 0,011 0,006 0,023 0,74 synergizmus 
Chl b 0,013 0,004 0,029 0,59 synergizmus 

Ni 0,25 + 
Zn 0,48 

Chl a 0,011 0,009 0,019 1,05 aditivita – slabý antagonizmus 
Chl b 0,013 0,008 0,018 1,17 antagonizmus 

Ni 1,85 + 
Zn 0,24 

Chl a 0,017 0,006 0,023 1,00 aditivita 
Chl b 0,015 0,004 0,017 1,12 antagonizmus 

Ni 1,85 + 
Zn 0,48 

Chl a 0,017 0,009 0,022 1,18 antagonizmus 
Chl b 0,015 0,008 0,02 1,10 antagonizmus 

 

Pri vystavení riasovej suspenzie kombinácii kovov Ni 0,25 + Zn 0,24 bola μ len 

1,5-krát nižšia ako v kontrole, ale vzhľadom k tomu kovy tu už znižovali obsah Chl a a b až 

8-násobok a 10-násobok (Obr. 2.). Hodnotíme, že vzájomná interakcia medzi kovmi tu 

viedla ku synergickému účinku na chlorofyly (Tab. 1.). Aj Čypaité a kol. [14] spomínajú, že 

pôsobením kovov sa obsah chlorofylov môže znižovať intenzívnejšie ako rast riasovej 

suspenzie R. subcapitata. Vzájomná toxicita Ni 0,25 + Zn 0,48 vplývala na μ v porovnaní 

s kontrolou 3,2-násobne nižšej miere (Obr. 1.) a v rovnakom vzťahu bol znížený obsah Chl a 

5-násobne a Chl b 3,5-násobne (Obr. 2.). Pri použití výpočtov vzájomných interakčných 

vzťahov podľa Wanga a kol. [10] táto kombinácia kovov vplývala na Chl a aditívne až slabo 

antagonisticky a na Chl b antagonisticky (Tab. 1.). V párovom teste toxicity Ni 1,85 + Zn 

0,25 alebo Ni 1,85 + Zn 0,48 bola μ účinkom oboch kovov  znížená  už  len  3-násobne 

(Obr. 1.), ale  obsah  chlorofylov  v  oboch  prípadoch  poklesol  až  o  8-násobok  (Chl  a) 

a 5 násobok (Chl b) kontroly (Obr. 2.). Tieto koncentrácie kovov vplývali na obsah Chl a a b 

recipročne antagonisticky (Tab 1.), čo je v čiastočnej zhode s výsledkami, ktoré uvádzajú 

Egleston a Morel [4]. 
 
 

Tab. 1. Recipročné vzťahy kovov riasy R. subcapitata vo vzťahu ku inhibícii obsahu chlorofylov podľa 
matematického modelu Wanga a kol. [10]. 

Legenda tabuľky: A = RNi  + RZn /RNi+Zn  ; ak A > 1 ⇒ antagonizmus, ak A < 1 ⇒ synergizmus, ak A = 1 ⇒ 
aditivita); R - účinnosť kovu pri potláčaní obsahu chlorofylov; Chl a - chlorofyl a, Chl b - chlorofyl b. 

 
Ni Zn Ni + Zn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z literárnymi údajmi sa zhodujú aj výsledky z bioakumulačných testov (Tab. 2.), ktoré 

potvrdili, že Zn sa v bunkách rias akumumuluje v niekoľkonásobne vyššej koncentrácii ako 

Ni [15]. Bioakumulácia niklu v párových testoch s Ni 1,85 + Zn 0,24 a Ni 1,85 + Zn 0,48 sa 

zvýšila vzhľadom ku testu s Ni 1,85 1,3- a 2,1-násobne, ale zinok bol vzhľadom ku Zn 0,24 

a Zn 0,48 zvýšený až 45- a 3-krát (Tab. 2.). V oboch prípadoch to viedlo ku veľmi podobým 

vzájomným  účinkom  kovov  na  μ  a  chlorofyly  (Obr.1.  a Obr.  2.)  a  vzhľadom  na  testy 
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s jednotlivými kovmi Ni 1,85 a Zn 0,48 bola μ v párovom teste Ni 1,85 + Zn 0,48 stimulovaná 

(Obr. 1.). V testoch s Ni 0,25 + Zn 0,24 a Ni 0,25 + Zn 0,48 bola akumulácia Ni úplne 

obmedzená zvýšenou akumuláciou Zn, ktorá bola 20- a 4-násobne vyššia ako jeho akumulácia 

v testoch s jednotlivými kovmi. Zvýšeným prijímom Zn z kombinácií s Ni sa ale znížila μ ako 

aj obsah chlorofylov a to vzhľadom na účinky jednotlivých kovov. Podľa Chong a kol. [5] 

v testoch s párovou toxicitou Zn + Ni, zinok niekoľko násobne obmedzuje príjem niklu, 

pričom Zn prevyšoval akumuláciu Ni. Vyššia akumulácia Zn ako Ni sa potvrdila v párových 

kombináciách aj v našich testoch (Tab. 2.), kedy v závislosti od pomeru koncentrácií Zn 

príjem Ni buď úplne obmedzil (Ni 0,25 + Zn 0,24 a Ni 0,25 + Zn 0,48) alebo sa príjem 

obidvoch kovov do rias v porovnaní s príjmom jednotlivých kovov zvýšil (Ni 1,85 + Zn 0,24 

a Ni 1,85 + Zn 0,48) (Tab. 2.). 
 

Tab. 2. Bioakumulácia kovov riasmi R. subcapitata a BAF. 
Legenda tabuľky: ±SD - štandardná odchýlka, BAF - bioakumulačný faktor. 

 
 samostatný test toxicity párový test toxicity 
 

koncentrácie kovov 
v médiu (mg.l-1) 

 
Ni 0,25 

 
Ni 1,85 

 
Zn 0,24 

 
Zn 0,48 

Ni 0,25 
+ 

Zn 0,24 

Ni 1,85 
+ 

Zn 0,24 

Ni 0,25 
+ 

Zn 0,48 

Ni 1,85 
+ 

Zn 0,48 
bioakumulácia Ni 
(mg.kg-1 sušiny) 

 

22,6 
 

54,9 
 

- 
 

- 
 

0,0 
 

71,4 
 

0,0 
 

115,2 

± SD 0,1 0,5 - - - 1,5 - 8,7 
bioakumulácia Zn 
(mg.kg-1 sušiny) 

 

- 
 

- 
 

53,2 
 

716,3 
 

1061,6 
 

2375,9 
 

3118,1 
 

2286,3 

± SD - - 19,3 5,4 166,4 157,7 142,0 45,1 

BAF Ni (l.kg-1) 90,5 29,7 - - 0,0 285,7 0,0 62,3 

BAF Zn (l.kg-1) - - 221,8 1492,4 4423,3 9899,6 6496,0 4763,1 

 
Zvyšovaním koncentrácie niklu sa BAF Zn buď znižuje (Ni 0,25 + Zn 0,24 a Ni 1,85 + 

Zn 0,24) alebo zvyšuje (Ni 0,25 + Zn 0,24 a Ni 1,85 + Zn 0,24), zatiaľ čo zvyšovaním 

koncentrácie Zn sa bioakumulácia Ni celkom obmedzila (Ni 0,25 + Zn 0,24 a Ni 0,25 + Zn 

0,48) alebo sa BAF Ni znižoval (Ni 1,85 + Zn 0,24 a Ni 1,85 + Zn 0,48) (Tab. 2.). 

 
Záver   

V  párovom  teste  toxicity pomery koncentrácii  kovov  rozhodujú  o  ich  výslednom 
 

účinku na riasy, a preto môže dochádzať ku zníženiu, ale aj zvýšeniu ich toxického účinku 

ako na špecifickú rastovú rýchlosť rias, tak aj na tvorbu chlorofylov a a b. Pri antagonistickom 

účinku kovov na chlorofyly, ktorý sa prejavil aj v našich testoch, možno uvažovať o lepšom 

prežívaní  rias  v  prostredí  kontaminovanom  zmesami  kovov.  Bioakumulácia kovov v ich 
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párovom  teste  prevýšila  ich  bioakumuláciu  v testoch  s jednotlivými  kovmi  čím  sa  však 
 

zvyšuje riziko toxicity z hľadiska biomagnifikácie. 
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Abstract 

 

Soil organic mater and soil organic carbon in soils of Liptovská Teplička 
Soil organic matter and soil organic carbon belongs to the one of the most imoportant part of soil 

ecosystem. In this paper we focused on investigation of soil organic matter and soil organic carbon at two areas 
with different managment approach (pine forest, grassland) on former agricultural terraces near Liptovská 
Teplička. The contents of soil organic matter (SOM) , soil organic carbon (Cox ) and soil microbial biomass 
carbon (Cmic ) were determined as well as Cmic /Cox ratio. The values of measured parameters (SOM, Cox , Cmic ) 
could reflect biological quality of soil or physical conditions of soil ecosystem. 

 
 
Keywords: soil organic matter; soil organic carbon; soil microbial biomass carbon 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Pôdna organická hmota a uhlík v nej obsiahnutý patrí medzi najdôležitejšie zložky 

pôdy. Pôda  prestavuje  najrozsiahlejší  rezervoár  uhlíka,  pričom  plní  nezastupiteľnú  úlohu 

v jeho kolobehu. Pôdna organická hmota je tvorená živými zložkami (fytomasa, mikrobiálna 

biomasa, pôdna fauna) a neživými organickými zložkami rastlinného a živočíšneho pôvodu 

v rôznom stupni ich dekompozície [1]. Neživú zložku pôdnej organickej hmoty môžeme deliť 

na i.) čiastočne rozloženú, obsahujúcu organické časti rôznej veľkosti ii.) organickú hmotu 

rozpustenú v pôdnom roztoku iii.) humus. S pomedzi jednotlivých zložiek tvoriacich pôdnu 

organickú hmotu patrí práve zložka tvoriaca súčasť pôdneho roztoku medzi najlabilnejšie, 

pričom vďaka makroprvkom a makromolekulám organického pôvodu, z biologického 

hľadiska zabezpečuje mobilný zdroj energie a živín ako pre rastliny tak aj pre pôdne 

mikroorganizmy [2]. 

Od množstva a kvality pôdnej organickej hmoty je závislá aj činnosť pôdnych 

mikroorganizmov, ktoré sa svojimi metabolickými pochodmi podieľajú kolobehu uhlíka [3]. 

Pôdna mikrobiálna biomasa je tvorená organizmami žijúcimi v pôde menšími ako 10 μm, 

pričom v nej dominujú hlavne baktérie a mikroskopické huby [4]. Pôdna mikrobiálna biomasa 

reaguje rýchlo na zmeny environmentálnych podmienok, z tohto hľadiska môže predstavovať 

vhodný indikátor zmien vlastností pôdneho ekosystému. 
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Cieľom príspevku bolo stanovenie obsahu pôdnej organickej hmoty a organického uhlíka 

pomocou rôznych metód. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Pôdne vzorky boli odobraté v katastri obci Liptovská Teplička v júli 2016 z dvoch 

rôznych lokalít. Lokalitu L1 (N 48°58´17,10´´ E 20°4´59,12´´) predstavoval lúčny porast na 

bývalých poľnohospodárskych terasách. Lokalitu L2 (N 48°58´29,3´´ E 20°04´50,1´´) tvoril 

smrekový les na bývalých poľnohospodárskych terasách (Obr. 1.). 
 
 

 
Obr. 1. Lokality L1 a L2. 

 
 

Na každej lokalite bola vyčlenená odberová plocha10 m x 5 m z ktorej bolo 

odobratých deväť vzoriek náhodným výberom pre stanovenie obsahu pôdnej organickej 

hmoty (POH) a uhlíka obsiahnutého v mikrobiálnej biomase (Cmic). Pôdne vzorky boli 

preosiate cez sito s veľkosťou oka 2 mm a uskladnené v chladničke pri 4 °C. Pred analýzou 

boli pôdne vzorky z každej lokality zmiešané a boli vytvorené tri zmesné vzorky. Pre 

stanovanie oxidovateľného uhlíka (Cox) bolo z daných odberových plôch odobraných 10 

vzoriek náhodným výberom. Vzorky boli vysušené pri izbovej teplote (cca 21 °C), preosiate 

na jemnozem cez sito s veľkosťou oka 2mm a následne dôkladne rozdrvené pomocou ručného 

mažiaru. 

Počas odberu pôdnych vzoriek bola zmeraná aktuálna pôdna vlhkosť zariadením 

DeltaT Device HH2 Moisture Meter, version 2.3. Taktiež bola zmeraná aktuálna  pôdna 

teplota pôdnym teplomerom. 
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Obsah POH bol stanovený spálením ako strata žíhaním pri 550 °C [5]. Obsah Cmic bol 

stanovený fumigačno-extrakčnou metódou [6]. Cox bol stanovený kolorimetrickou metódou 
[7]. 

 
 

Výsledky a diskusia 
 

Predmetom nášho výskumu boli pôdy nachádzajú sa na dvoch rôznych ekosystémoch 

(lúka a les). Prevládajúcim pôdnym typom na oboch lokalitách boli kambizeme. Vyšší obsah 

POH sme zaznamenali na lokalite les (9,19 %). O niečo nižší obsah POH (8,98 %) 

vykazovala lokalita lúka. Obsah Cox) bol mierne vyšší na lokalite lúka (3,07 %) oproti lokalite 

les (2,57 %) (Tab. 1.). 

Obsah POH a jej kvalita odráža celkový stav pôdneho ekosystému. POH vo vysokej 

miere vplýva na pôdnu štruktúru taktiež na ďalšie fyzikálne, chemické a mikrobiologické 

vlastnosti pôdy. 

Obsah  Cmic   dosiahol  značne  vyššie  hodnoty na  lokalite  lúka  (820,38  µg.g-1pôdy) 

v porovnaní s lokalitou les (451,00 µg.g-1pôdy) (Tab. 1). Vyšší obsah Cmic na lokalite lúka 
môže súvisieť s vhodnejšími environmentálnymi podmienkami (vlhkosť a teplota pôdy) ale aj 
s vyšším obsahom organického uhlíka. Od pomeru obsahov organického uhlíka (Cmic a Cox) 

môžeme   odvodiť   biologickú   kvalitu   pôdy.   Pomer   Cmic/Cox   býva   poväčšine   vyšší 

v chudobných pôdach s nízkym obsahom Cox [8]. Hodnota pomeru Cmic/Cox dosiahla na 
lokalite les 1,75 % a na lokalite lúka 2,67 % (Tab. 1.). 

Obsah Cmic možné využiť ako indikátor stavu pôdneho ekosystému a jeho odpovede 

na stresové faktory prírodného alebo antropogénneho charakteru [9]. Pôdne mikroorganizmy 

reagujú rýchlejšie na zmeny environmentálnych podmienok, čo sa môže prejaviť v obsahu 

Cmic. Z tohto hľadiska je obsah uhlíka v pôdnej mikrobiálnej biomase vhodnejší indikátor 

zmien vlastností pôdneho ekosystému ako napríklad celkový obsah pôdnej organickej hmoty 

[10]. 
 
 

Tab. 1. Priemerné hodnoty pôdnych ukazovateľov na lokalitách lúka a les. 
 

Lokalita POH [%] Cox [%] Cmic 

[µg.g-1pôdy] 
pH H2O /pH 

KCl 

Cmic /Cox 

LES 9,19 2,57 451,00 4,82/3,78 1,75 
LÚKA 8,98 3,07 820,38 6,41/5,82 2,67 

 

 

Maximálna hodnota POH dosiahla 9,33 % (les) 8,97 % (lúka). Minimálna hodnota 

POH bola 8,93 % (les) a 8,1 % (lúka). Medián dosiahol hodnoty 9,23 % (les) a 8,63 % (lúka) 
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(Obr. 2.). 
 
 
 

 
 

Obr. 2. Percentuálny obsah pôdnej organickej hmoty (POH) na skúmaných lokalitách. 
 
 

Maximálna hodnota Cmic bola 577, 52 µg.g-1pôdy (les) a 820,38 µg.g-1pôdy (lúka). 
Minimálna hodnota bola 270,57 µg.g-1pôdy (les) a 697,99 µg.g-1pôdy (lúka). Medián 
dosiahol hodnotu 477,96 µg.g-1pôdy (les) a 833,14 µg.g-1pôdy (lúka) (Obr. 3.). 

 
 

 
 

Obr. 3. Obsah uhlíka v mikrobiálnej biomase (Cmic ) na skúmaných lokalitách. 
 

Maximálna hodnota Cox dosiahla 6,15 % (les) 3,68 % (lúka). Minimálna hodnota Cox 

bola 1,40 % (les) a 2,48 % (lúka). Medián dosiahol hodnoty 2,97 % (les) a 2,99 % (lúka) 

(Obr. 4.). 
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Obr. 4. Percentuálny obsah organického uhlíka (Cox) na skúmaných lokalitách. 
 
 

Záver   
Hodnoty  obsahu  pôdnej  organickej  hmoty,  pôdneho  organického  uhlíka  a uhlíka 

 

v mikrobiálnej biomase môžu slúžiť ako indikátory stavu pôdneho ekosystému, môžu odrážať 

biologickú kvalitu pôdy taktiež môže od nich závisieť štruktúra pôdy. Hodnoty meraných 

parametrov poukázali na rozdiely v spôsobe uplatneného manažmentu (lúka, les) na 

vybraných lokalitách. Pre lepšie pochopenie prepojenia jednotlivých pôdnych vlastností so 

spôsobom obhospodarovania pôdy by bolo vhodné doplniť naše merania o ďalšie pedologické 

a mikrobiologické charakteristiky. 
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Abstract 

 
The comparison of the ability of different strains of Aspergillus niger and autochtonous microflora to 

remove As and Sb from contaminated soils under laboratory conditions 
The aim of the contribution is to quantify and compare the ability of different strains of microscopic 

filamentous fungus Aspergillus niger and autochthonous microflora to remove arsenic and antimony through 
biovolatilization process from soils contaminated with these chemical elements under laboratory conditions. The 
arsenic and antimony contents in soils were from 740 to 1 463 mg.kg-1 and from 2 099 to 5 828 mg.kg-1, 
respectively. After a 35-day cultivation of the A. niger 1674 strain, more than 86 % of arsenic (1 265.14 mg.kg-1) 
and 72 % of antimony (4 208.02 mg.kg-1) were biovolatilized. If the A. niger 1670 strain was used, almost 74 % 
of arsenic (1 080.52 mg.kg-1) and 77 % of antimony (1 617.25 mg.kg-1). However, autochthonous microflora was 
able to volatilize more than 94 % of arsenic (1 379.31 mg.kg-1) and 91 % of antimony (5 302.59 mg.kg-1). 

 
 
Keywords: biovolatilization; bioleaching; bioaccumulation; Aspergillus niger; arsenic; antimony; Poproč 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Popri pH a Eh prostredia, patrí činnosť mikroorganizmov medzi významné faktory 

ovplyvňujúce správanie sa potenciálne toxických prvkov v rámci ich biogeochemických 

cyklov. Mikroorganizmy prostredníctvom svojich metabolických procesov, sú schopné viazať, 

transformovať, stabilizovať alebo mobilizovať potenciálne toxické prvky vo vode, pôde, 

sedimentoch, ale aj na skládkach, haldách alebo odkaliskách [1]. 

Biolúhovanie, bioakumulácia  a biovolatilizácia  sú  procesy prirodzene  prebiehajúce 

v prírode. Vo všeobecnosti, biolúhovanie vedie k zvyšovaniu mobility chemických prvkov, 

ich rozpúšťaním z pevnej fázy do vodou rozpustných foriem vplyvom metabolizmu 

mikroorganizmov [2, 3]. Bioakumulácia patrí k procesom imobilizácie prvkov v prostredí, pri 

ktorom dochádza k viazaniu látok biomasou, prebiehajúce v dvoch stupňoch. Proces sa začína 

naviazaním kontaminujúcich látok na povrch bunkovej steny, nasleduje transport látok do 

vnútra bunky, kde sa viažu a ukladajú do vnútrobunkových štruktúr, prípadne dochádza k ich 

transformácii na menej toxické formy [4, 5]. Chemické prvky ako As a Sb sú efektívne 

transformované, hlavne prostredníctvom procesu biometylácie, na metylované často prchavé 

1507 



deriváty, ktoré sú následne uvoľňované počas procesu biovolatilizácie [6]. 
 

Štúdium procesov mikrobiálneho lúhovania tuhých materiálov, bioakumulácie a 

biotransformácie chemických prvkov má okrem lepšieho pochopenia ich biogeochemických 

cyklov v prírode, aj význam z hľadiska environmentálno-biotechnologického využitia týchto 

bioprocesov v bioremediáciách pri odstraňovaní potenciálne toxických chemických prvkov zo 

znečistených substrátov [7, 8]. 

Bývalé antimónové ložisko Poproč sa nachádza neďaleko obce Poproč, v oblasti 

Petrovej doliny v JV časti Spišsko-gemerského Rudohoria, ktoré reprezentuje najvyššiu 

koncentráciu rudných ložísk Slovenska. Ťažba Sb rudy sa tu začala pravdepodobne už v 17. 

st. a ukončená bola v r. 1965. Celkové množstvo vyťaženej a spracovanej rudy počas rokov 

1931 – 1965 bolo 10,3 kt antimónu a 80 kg zlata [9]. 

Najväčšími zdrojmi znečistenia okolitého prostredia sú bývalé štôlne, haldy banskej 

hlušiny a odkaliská s deponovaným materiálom z flotačnej úpravne. V oblasti ložiska Poproč 

bola zistená  kontaminácia  povrchových  a podzemných  vôd,  pôd  a riečnych  sedimentov 

v povodí toku Olšava, pričom hlavnými kontaminantmi sú As, Sb ale aj Pb, Zn a Cu [10, 11]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vzorky pôd, určené na štúdium schopnosti mikroskopických húb odstraňovať arzén 

a antimón z kontaminovaných pôd, boli odobrané v blízkosti háld, štôlní a odkalísk bývalého 

antimónového ložiska Poproč pozdĺž toku Olšava (POP3 – 48°43'24.99"S a 20°58'55.92"V; 

POP4 – 48°43'23.12"S a 20°59'00.03"V; POP5 – 48°43'21.69"S a 20°59'01.24"V) ručným 

vrtákom z hĺbky 20-40 cm (cca 3 kg). Spracovanie vzoriek prebiehalo v laboratóriách PriF 

UK v Bratislave podľa metód odberu vzoriek pôd, tzn. materiál sa vysušil (pri laboratórnej 

teplote cca 23°C, voľne do konštantnej hmotnosti), homogenizoval a preosial (frakcia ≤ 0,1 

mm) [12]. 

Experimenty zamerané na odstraňovanie As a Sb z pôdnych substrátov z banskej 

oblasti Poproč prebiehali prostredníctvom autochtónnej mikroflóry, alebo prostredníctvom 

vybraných kmeňov mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger. Kmeň An-Š (A. niger 

1674) bol  izolovaný  z kambizeme  bez  vegetácie  z banskej  lokality  Šobov  (Slovensko), 

s vysokými obsahmi potenciálne toxických prvkov (pH = 3). Kmeň An-G (A. niger 1670) bol 

izolovaný z fluvizeme lužných lesov lokality Gabčíkovo (Slovensko), bez prítomnosti 

ťažkých kovov (pH = 7). Oba kmene sú deponované v zbierke mikroskopických húb na 

Katedre pedológie PriF UK a CMF ISB v Českých Budejoviciach. Kmene boli kultivované na 
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Sabouraudovom agare (HiMedia, Mumbai, India) pri laboratórnej teplote (cca 23°C) 14 dní. 

Zloženie živnej pôdy na 1000 ml destilovanej H2O je 10 g peptónu, 40 g glukózy a 15 g 

agaru. 

Experimenty prebiehali v 100 ml Erlenmeyerových bankách. Do 1 g substrátu (frakcia 
 

≤ 0,1 mm) sa pridalo 45 ml Sabouraudovho tekutého média (HiMedia, Mumbai, India), ktorý 

bol následne naočkovaný s 5 ml suspenzie spór zbierkového kmeňa An-Š, resp. An-G. 

Sabouraudovo tekuté médium bolo pred kultiváciou sterilizované v autokláve 15 min pri 

teplote 121°C. Zloženie Sabouraudovho tekutého média je na 1000 ml destilovanej vody 

nasledovné: 20 g glukózy a 10 g peptónu. Hodnota pH živného média je 5,6. Po 35 dňoch 

kultivácie pri laboratórnej teplote (cca 23°C) bolo mycélium mikroskopických húb oddelené 

od substrátu a premyté destilovanou vodou. Zvyšné médium bolo odfiltrované (filtračný 

papier Whatman No. 1) od zostatkového substrátu. Mycélium, resp. substrát boli vysušené 

v sučičke (25°C) do konštantnej hmotnosti. Všetky experimenty boli uskutočnené v troch 

opakovaniach. Výsledky sú priemermi týchto troch opakovaní. Ku všetkým experimentom 

boli urobené kontroly (lúhovanie destilovanou vodou bez pridania mikroorganizmov a 

kultivácia mikroskopických húb bez pridania pevného substrátu). Rovnako prebiehali 

experimenty s autochtónnou mikroflórou, ale bez inokulácie suspenziou spór A. niger. 

V biomase, živnom médiu a v pôvodnom aj zostatkovom substráte boli stanovené 

hodnoty celkového As a Sb pomocou metódy HG-AAS (EL spol. s r.o., Spišská Nová Ves). 
 
 

Tab. 1. Celková bilancia uvoľneného arzénu z pôdnych vzoriek v prítomnosti druhu Aspergillus niger, 
resp. autochtónnej mikroflóry 

POP – pôdne substráty (Poproč); An – kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; Š – Šobov; G – 
Gabčíkovo; AM – autochtónna mikroflóra; n = 3; Obsahy As stanovené v 1 g substrátu, 50 ml roztoku a 1 g 

biomasy. 
 
 

Vzorka 
Obsah As 
v biomase 

(µg) 

Obsah As 
v roztoku po 

kultivácii (µg) 

 

Volatilizácia 
As (µg) 

 

Volatilizácia 
As (%) 

Celkové množstvo 
uvoľneného As 

(%) 

 

pH roztoku 
po kultivácii 

POP3-AnŠ 186,90 0,60 599,28 80,98 96,15 6,53 

POP3-AnG 124,63 0,35 432,40 58,43 64,75 7,71 

POP3-AM 67,13 0,56 627,26 84,76 95,47 4,17 

POP4-AnŠ 348,70 1,29 1 265,14 86,48 98,55 4,51 

POP4-AnG 163,93 0,56 1 080,52 73,86 78,75 6,87 

POP4-AM 140,90 0,84 1 379,31 94,28 99,65 2,83 

POP5-AnŠ 135,43 0,89 577,33 71,81 79,86 6,65 

POP5-AnG 470,47 0,40 581,07 72,27 92,80 8,36 
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POP5-AM 92,40 0,46 725,37 90,22 98,23 4,60 

Výsledky a diskusia 
 

Výsledné hodnoty uvoľneného arzénu a antimónu z pôdnych substrátov odobraných 

v okolí bývalého antimónového ložiska Poproč sú uvedené v Tab. 1. a Tab. 2. Volatilizácia 

bola nepriamo stanovená výpočtom, ako rozdiel medzi obsahom As, resp. Sb v substráte pred 

kultiváciou a súčtom obsahov po kultivácii (v substráte + v biomase + v roztoku). 

Celkové množstvo uvoľneného As a Sb sa vypočítalo sčítaním obsahov As, resp. Sb v 

roztoku po kultivácii, v biomase po kultivácii a množstva As, resp. Sb uvoľneného do 

atmosféry v podobe plynných produktov (volatilizácia). Na základe kontrolných experimentov 

sa nepotvrdilo významné lúhovanie As, resp. Sb destilovanou vodou (max. 0,01 %) a taktiež 

sa nepotvrdila spontánna volatilizácia As a Sb z takýchto vzoriek. 
 
 

Tab. 2. Celková bilancia uvoľneného antimónu z pôdnych vzoriek v prítomnosti druhu Aspergillus niger, 
resp. autochtónnej mikroflóry. 

POP – pôdne substráty (Poproč); An – kmeň mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger; Š – Šobov; G – 
Gabčíkovo; AM – autochtónna mikroflóra; n = 3; Obsahy Sb stanovené v 1 g substrátu, 50 ml roztoku a 1 g 

biomasy. 
 
 

Vzorka 
Obsah Sb 
v biomase 

(µg) 

Obsah Sb 
v roztoku po 

kultivácii (µg) 

 

Volatilizácia 
Sb (µg) 

 

Volatilizácia 
Sb (%) 

Celkové množstvo 
uvoľneného Sb 

(%) 

 

pH roztoku 
po kultivácii 

POP3-AnŠ 771,30 0,49 1 367,17 62,14 83,76 6,53 

POP3-AnG 263,73 0,62 673,59 30,62 35,02 7,71 

POP3-AM 538,60 1,17 1 194,04 54,27 83,09 4,17 

POP4-AnŠ 2076,50 1,03 4 208,02 72,20 90,16 4,51 

POP4-AnG 411,00 1,76 3 343,56 57,37 60,45 6,87 

POP4-AM 766,30 2,74 5 302,59 91,03 98,34 2,83 

POP5-AnŠ 648,33 1,91 1 262,84 60,16 74,81 6,65 

POP5-AnG 513,47 1,05 1 617,25 77,05 86,29 8,36 

POP5-AM 422,77 1,07 1 737,13 82,76 96,75 4,60 
 

 

Najvyšší obsah As (1 463 mg.kg-1) a Sb (5 828 mg.kg-1) bol nameraný vo vzorke 

POP4. Vo všetkých použitých pôdnych vzorkách z lokality Poproč, stanovené koncentrácie 

sledovaných prvkov (POP3 – 740 mg.kg-1 As, 2 200 mg.kg-1 Sb; POP5 – 804 mg.kg-1  As, 

2 099 mg.kg-1 Sb) prekračujú všetky dostupné limitné hodnoty pre As a Sb v pôde na území 

Slovenskej republiky [13, 14]. Po 35-dňovej kultivácii za účasti mikroskopickej vláknitej 

huby Aspergillus niger z lokality Šobov zo študovaných pôdnych vzoriek volatilizovalo až 
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86,48 % As a 72,20 % Sb (vzorka POP4-AnŠ). Prostredníctvom kmeňa A. niger z oblasti 

Gabčíkova volatilizovalo maximálne 73,86 % As (vzorka POP4-AnG) a 77,05 % Sb (vzorka 

POP5-AnG). Avšak pomocou autochtónnej mikroflóry volatilizovalo až 94,28 % As  a 91,03 

% Sb (vzorka POP4-AM). Podľa získaných výsledkov sa autochtónna mikroflóra javí ako 

najlepšie adaptovaná na vysoké koncentrácie kontaminujúcich prvkov, avšak nebol potvrdený 

štatisticky významný rozdiel (p>0,05) medzi volatilizáciou prostredníctvom jednotlivých 

kmeňov a autochtónnej mikroflóry. Visoottiviseth a Panviroj [15] sledovali, že As-rezistentný 

druh mikroskopickej huby Penicillium sp. je schopný volatilizovať 25,82-43,94 µg As v 

priebehu 5-dňovej kultivácie. 
 
 

 
 

Obr. 1. Porovnanie volatilizácie arzénu a antimónu v mg.kg-1 vybranými kmeňmi Aspergillus niger 
a autochtónnou mikroflórou. 

 
Mikroorganizmy boli schopné volatilizovať väčšie množstvo Sb ako As (Obr. 1.), čo 

pravdepodobne súvisí s vyšším obsahom antimónu v počiatočnom substráte. Dokazuje to aj 

významná korelácia (p<0,001) medzi počiatočnou koncentráciou Sb a hodnotou volatilizácie 

Sb. Štatisticky významná negatívna korelácia (p<0,01) bola zistená medzi volatilizáciou As 

a hodnotami pH roztoku po kultivácii. Huysmans a Frankenberger [16] sledovali optimálne 

pH pre tvorbu prchavých zlúčenín arzénu medzi 5 a 6. Najvyššie hodnoty pH boli zistené vo 

vzorkách An-G a najnižšie hodnoty pH boli namerané vo vzorkách s autochtónnou 

mikroflórou. Získané hodnoty pH môžu poukazovať na skutočnosť, že biomasa kmeňa A. 

niger  z   Gabčíkova   začala   odumierať   skôr   v dôsledku   vysokých   koncentrácií   arzénu 

a antimónu v študovaných vzorkách pôd. 
 
 

Záver   
Získané  výsledky  naznačujú,  že  kmene  mikroskopickej  vláknitej  huby  A.  niger 

 

izolované z rôznych prostredí reagujú relatívne odlišne na rovnaké podmienky prostredia, 
 

avšak kmeň izolovaný z oblasti Gabčíkova bez zvýšenej koncentrácie potenciálne toxických 
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prvkov v pôde, dokázal existovať v kontaminovanom prostredí a rovnako efektívne 

volatilizovať As a Sb ako kmeň izolovaný z kontaminovanej oblasti Šobov, pričom 

najefektívnejšie sa v danej pôde správala autochtónna mikroflóra. 
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Abstract 

 

Influence of Aspergillus genus‘ metabolism on bioleaching of aluminium from mineral phases. 
Our contribution investigates leaching efficiency of Al from several sources, mixture of alumina and 

boehmite, gibbsite and natural mixture of phyllosilicates using soil fungi Aspergillus niger and A. clavatus. 
Character of metabolites produced by these species differed significantly. Thus, the concentration of Al in 
culture medium didn’t overcome 0.95 mM in A. clavatus treated boehmite mixture, while A. niger increased Al 
concentration to 2.98 mM. Bioleaching from gibbsite was lesser than 0.52 mM in A. niger because of its more 
rigid structure, while A. clavatus was unable to leach Al at all. Application of A. niger on phyllosilicates showed 
that leaching efficiency declined with amount of Al because of saturation effect. Thus, the highest efficiency was 
observed with the lowest amount of phyllosilicates. Aluminium bioleaching from studied minerals proved more 
efficient for A. niger. This study could help to understand how Al bearing minerals interacts with 
microorganisms in soil environment. 

 
 
Keywords: Aspergillus; Bioeaching; Aluminium; Boehmite; Gibbsite; Bentonite 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Štúdie zaoberajúce sa interakciou hliníka (Al) s metabolickými produktmi húb sa 

primárne zameriavajú na spracovanie odpadných produktov (napr. zhodnocovanie 

katalyzátorov z hydrokrakovania [1]) a rúd s nízkou výťažnosťou (napr. bauxit [2]) 

biohydrometalurgickými postupmi. Tieto postupy využívajú procesy biologického lúhovania 

mechanizmami acidolýzy, komplexolýzy a redoxolýzy [3]. Biolúhovanie hliníka však 

neprebieha len v regulovaných podmienkach, ale aj v prírodnom prostredí, v ktorom sú 

primárnym zdrojom mobilných  foriem hliníka prírodné fázy hlinito-kremičitanov, oxidov 

a hydroxidov   hlinitých.   Z toho   dôvodu   sme   študovali   vplyv   prírodných   metabolitov 

produkovaných  rodom  Aspergillus  na  niekoľko  Al3+   minerálov,  pričom  sme  porovnávali 
 

odolnosť použitých minerálnych fáz voči mikrobiálnej deteriorácii. Našim cieľom bolo určiť 

ako vplývajú mikroskopické vláknité huby Aspergillus niger a A. clavatus na mobilitu Al, 

a ktoré faktory v najväčšej miere ovplyvňujú uvoľňovanie Al v procese biolúhovania. Aby 

bolo možné posúdiť, aký podiel na mobilite Al má výlučne huba, zvolili sme laboratórny 

model kultivácie, v ktorom mohli byť podmienky regulované. 
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Substrát Obsah prvkov [mmol.g-1] 

böhmit Al 17,2  

gibbsit Al 10,0  
 

 
bentonit 

Si 9,8 
K 0,4 

Al 3,7 
Ca 0,3 

Mn 0,01 

Fe 0,9 
Na 0,2 

 

Materiál a metódy 
 

Pri experimente sme používali kmene rodu Aspergillus, konkrétne druhy Aspergillus 

niger a Aspergillus clavatus získané zo zbierky Botanického ústavu SAV v Bratislave (Mgr. 

Petra Mikušová, PhD.). Dôvod, prečo sme vybrali spomínané druhy, je fakt, že sa jedná 

o bežné druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v prirodzenom prostredí pôd. 

Aspergillus niger súčasne patrí medzi druhy schopné produkovať organické kyseliny 

v koncentráciách prekračujúcich niekoľko desiatok milimól na liter, pričom tieto kyseliny sú 

schopné vystupovať ako chelatačné činidlá viažuce na seba katióny kovov. 

Počas experimentu sme vystavili metabolizmu húb tri typy substrátu, ktoré sa môžu 

prirodzene vyskytovať v pôdnom prostredí a teda prichádzať s hubami do kontaktu: (i) zmes 

minerálov böhmit [AlO(OH)] a γ-oxid hlinitý [γ-Al2O3] (ďalej len böhmit) (Obr. 1.), (ii) 

gibbsit [Al(OH)3] (Obr. 2.) a (iii) zmes prírodných hlinito-kremičitanov (patriacich do 

skupiny ílových minerálov) obsahujúca kaolinit, illit s dominantným zastúpením bentonitu 

(ďalej len bentonit) (Obr. 3.). Minerálne zloženie sme stanovili metódou RTG difrakčnej 

spektrometrie (RDX). Obsah prvkov v použitých substrátoch sme stanovili pomocou 

atómovej absorpčnej spektroskopie s atomizáciou v plameni (FAAS) (Tab. 1.). 
 
 

 
 

Obr. 1. RDX spektrum böhmitu. 
böhmit (b) a γ-Al2 O3 (γ) 

Obr. 2. RDX spektrum gibbsitu. 

 
 

 
 

Obr.3. RDX spektrum bentonitu. 
bentonit (b), illit (i), kaolinit (k) a kremeň (q) 

 
Tab. 1. Zloženie použitého substrátu. 
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Pri experimentoch sme používali tekuté médium Sabouraud Dextrose Broth (SAB) 

(Himedia, Mumbai, India). Aby sme zaistili sterilitu všetkých médií, pred prácou sme ich 20 

minút sterilizovali pri teplote 120 °C. 

Do Erlenmayerových baniek s objemom 100 ml sme navážili substrát obsahujúci 

hliník (aby bolo možné výsledky z lúhovania medzi sebou porovnať boli zvolené navážky 

obsahujúce  približne  ekvimolárny  obsah  Al),   banky  sme  následne   uzatvorili  zátkou 

z buničinovej vaty  a sterilizovali  30  minút  pri  teplote  105  °C.  Do  sterilných  baniek 

s naváženým substrátom sme následne pridali 50 ml média a inokulovali v sterilnom prostredí 

spórami vybraných kmeňov mikroskopických vláknitých húb. Inkubácia prebiehala 19 dní v 

termostate pri konštantnej vlhkosti a teplote 25 °C bez prístupu svetla. 

Biomasu sme po 19 dňoch mechanicky oddelili od živného média a dôkladne opláchli 

destilovanou vodou. Po zmeraní pH sme roztoky média prefiltrovali na 0,45 µm 

membránovom filtri a analyzovali na prítomnosť prvkov pomocou metódy FAAS. Okrem 

prvkov sme v roztokoch stanovovali aj koncentrácie organických kyselín pomocou 

izotachoforézy (ITP). Biomasu sme sušili pri teplote 50 °C do dosiahnutia konštantnej 

hmotnosti a stanovili jej hmotnosť. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Pri lúhovaní böhmitu (Obr. 4.) sme pozorovali výrazný rozdiel medzi extrakčnými 

účinnosťami použitých vláknitých húb. Druh A. clavatus dosahoval maximálnu účinnosť 

extrakcie 1,1 % pri najvyššom obsahu Al, kým relatívne konštantná priemerná extrakčná 

účinnosť druhu A. niger bola až 3,3 % (± 0,4 %). Pomocou modifikovanej Gompertzovej 

rastovej rovnice [3] sme zistili, že A. clavatus má v týchto podmienkach vyššiu špecifickú 

rastovú rýchlosť a zároveň dosahuje približne dvojnásobne vyšší sledovaný rastový 

parameter. Keďže príjem hexóz je optimálny v kyslom prostredí a využitie aminokyselín ako 

zdrojov uhlíka prostredie alkalizuje, usudzujeme, že A. clavatus spotrebuje zdroje dextrózy 

skôr ako A. niger. Z tohto dôvodu je böhmit vystavený vplyvu kyslých metabolitov druhu A. 

clavatus po kratšiu dobu, čo môže byť jeden z dôvodov prečo A. clavatus dosahuje pri 

lúhovaní böhmitu nižšiu účinnosť než A. niger. Toto potvrdzujú aj stanovené pH hodnoty 

rastových médií po kultivácii (Obr. 4. a Obr. 5.). Acidifikácia média účinne mobilizuje Al, a 

teda substrát ľahšie podlieha biolúhovaniu [4]. Pre A. niger je charakteristické, že počas rastu 

znižuje pH svojho prostredia aj pod pH 2 [5]. A. clavatus na druhej strane nedosahuje pH, 

v ktorom by bol Al dostatočne mobilný, čo sa zároveň prejavuje nižšou extrakčnou 

účinnosťou. 
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Ďalším faktorom, ktorý môže mať na lúhovanie Al zásadný vplyv je produkcia 

organických kyselín, ktorých chelatačné účinky na substrát predstavujú jeden z mechanizmov 

heterotrofného lúhovania [6]. Sú to najmä voči Al vysokoafinitné organické kysliny 

šťaveľová a citrónová, ktoré produkuje A. niger vo vysokých množstvách, ktoré sú schopné 

vytvárať stabilné cheláty [7, 8] a sú produkované hubou vo forme aniónov [9]. Kým 

koncentrácia šťavelanu bola 8,1 mmol.L-1 a citrátu 7,0 mmol.L-1 pre A. niger, ITP merania 

u A. clavatus neidentifikovali tieto organické produkty, resp. ich koncentrácie nedosahovali 

úrovne, ktoré produkoval A. niger. 

Pri lúhovaní gibbsitu bola v prípade A. clavatus koncentrácia Al v živnom médiu pod 

limitom kvantifikácie (Obr. 5.), kým koncentrácia Al v prítomnosti A. niger dosahovala až 

0,51 mmol.l-1. Podobne ako v prípade böhmitu, tak aj v tomto prípade môžeme povedať, že 

rozdiel kmeňov v lúhovaní gibbsitu je možné prisudzovať faktorom rast, pH a produkcii 

organických kyselín. Navyše je gibbsit tvorený jednotkami Al(OH)3, ktoré sú za bežných 

podmienok termodynamicky stabilné a len veľmi málo reaktívne. 

Pri lúhovaní bentonitu sme pozorovali klesajúci trend účinnosti extrakcie so 

zvyšujúcim sa obsahom Al (Obr. 6.). Dôvodov prečo extrakčná účinnosť klesá môže byť 

niekoľko. Podľa rozpusteného Al v médiu (Obr. 7.) by mohlo dochádzať k efektu nasýtenia, 

čo spôsobuje, že sa pri vyšších obsahoch v substráte uvoľňuje menej Al3+ iónov. So 

zvyšujúcim obsahom Al v bentonite sa môže tiež prejavovať toxický účinok lúhovaného Al, 

čo znižuje aktivitu A. niger a metabolické produkty chelátujúce Al sa tvoria v obmedzenom 

množstve. Nižšie obsahy oxalátu pri vyšších dávkach benotnitu (Obr. 7.) však môžu súvisieť 

aj so vznikom nových biogénnych, málo rozpustných fáz oxalátov [10], resp. ich resorpciou 

za účelom metabolizácie [11]. 
 

 
 

A. clavatus A. niger 
pH A. clavatus pH A. niger 

4 4.5 
3 3.5 
2 

1 2.5 
0 1.5 

26 53 132 

Obsah Al v böhmite [mg] 

A. clavatus A. niger 
pH A. clavatus pH A. niger 

4 4.5 
3 3.5 
2 

1 2.5 
0 1.5 

26 53 132 

Obsah  Al v gibbsite [mg] 
 

Obr. 4. Účinnosť extrakcie Al z böhmitu Obr. 5. Účinnosť extrakcie Al z gibbsitu 
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Obr. 6. Účinnosť extrakcie Al z bentonitu Obr. 7. Bioúhovanie bentonitu 
 

 
 
 

Záver   
Naším  experimentom  sme  zistili,  že  minerálne  fázy  obsahujúce  Al3+   podliehajú 

 

mikrobiálnemu rozkladu v rôznom rozsahu. Účinnosť biolúhovania Al je podmienená druhom 

mikroskopickej vláknitej huby, ktorá s minerálnou fázou prichádza do kontaktu. Stabilitu Al3+ 

minerálov podmieňovali najmä (i)  pH  živného  média,  kde  extrakčná  účinnosť  stúpa 

so znižujúcim sa pH, (ii) minerálnym zložením lúhovaného substrátu v poradí bentonit > 

böhmit  >  gibbsit  a (iii)  produkciou  organických  kyselín,  najmä  kyseliny  šťaveľovej 

a citrónovej. Experimentom sa nám podarilo dokázať že mikroskopické vláknité huby 

nachádzajúce sa prirodzene v pôdnom prostredí  sú schopné s Al3+  minerálmi interagovať 

a teda ovplyvňovať mobilitu Al vo svojom bezprostrednom okolí. 
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Abstract 

 

Dissolution and stability of different nanoparticles of ZnO in water 
Distribution of nanoparticles and their dissolved ions in soils depends on many characteristics of 

nanoparticles including their stability in suspension and dissolution. Interactions between humic acids and 
nanoparticles are relatively well known and nanoparticles with humic acid coating exhibit greater stability in soil 
pore waters. In this study, dissolution and stability of two different nanoparticles of ZnO, created in similar way, 
was tested. Pristine ZnO nanoparticles (without coating), and humic acid coated ZnO nanoparticles were created 
by sol-gel synthesis. In the tests, humic acid coated ZnO nanoparticles displayed lower dissolution and were 
more stable in the solution. These results provide the first step to the study of selected ZnO nanoparticle 
distribution in soils and their potential to enhance bioaccumulation of Zn in soil organisms. 

 
 
Keywords: zinc oxide nanoparticles; humic acid; dissolution; stability 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Nanotechnológie sú rýchlo rastúcim  odvetvím  priemyslu,  ktorý  má  silný  vplyv 

na ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie [1]. Nanočastice oxidu zinočnatého (ZnO-NP) 

sú jednými z najpoužívanejších nanočastíc. Sú produkované v tonách a používané v mnohých 

komerčných produktoch, napr. v opaľovacích krémoch. Intenzívna produkcia týchto 

nanočastíc, spolu s opotrebovaním, recykláciou a skládkovaním produktov, ktoré ich 

obsahujú, môže viesť k ich uvoľňovaniu do životného prostredia [2-4]. 

Rozdielne vlastnosti nanočastíc od ich makroskopických foriem rovnakého 

chemického zloženia, najmä ich odlišná reaktivita, špecifický voľný povrch a schopnosť 

agregácie, vyvolali potrebu skúmať tieto formy látok ako novú skupinu kontaminantov [5]. 

Rýchlosť sedimentácie nanočastíc vo vodnom prostredí je spojená s ich rozpustnosťou a 

vytváraním homoagregátov.  Oba  faktory  menia  relatívnu  distribúciu  nanočastíc  a prvkov 

z nich uvoľnených v prírodných vodách a taktiež v pórových vodách pôd a sedimentov [6]. 

Pri syntéze nanočastíc sa humínové kyseliny používajú ako redukujúce činidlá a ako 

látky stabilizujúce častice v roztoku. Takto boli syntetizované nanočastice Au, Ag, Al2O3 

a FexOy  [7]. Obsah humínových kyselín v pôde je považovaný za jeden z najdôležitejších 
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faktorov  ovplyvňujúcich  transport  nanočastíc  v pôdach.  Obal,  ktorý  sa  nanočasticiam 
 

v pôdach vytvorí, ich stabilizuje a môžu tak byť transportované na väčšie vzdialenosti [8]. 
 

Cieľom tejto práce bolo porovnať rozpustnosť a sedimentáciu nanočastíc oxidu 

zinočnatého vytvorených pomocou sol-gélovej syntézy bez a za prítomnosti humínových 

kyselín. Takto za zistili vlastnosti ZnO-NP, ktoré sú dôležité pre ich transport a transformáciu 

v prírodných vodách a pôdach. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Nanočastice ZnO boli pripravené sol-gélovou metódou upravenou podľa 
Gnanasangeetha a Sarala-Thambavani [9] v prítomnosti humínových kyselín (HA-ZnO-NP ) 
alebo bez ich použitia (p-ZnO-NP). Pri vytváraní nanočastíc sa použil pri obidvoch typoch 

0,025 mol.l−1 roztok octanu zinočnatého (dihydrát octanu zinočnatého, min. 99%, 
Centralchem). V prípade HA-ZnO-NP sa do tohto roztoku pridali humínové kyseliny 

(ACROS Organics) tak, aby ich výsledná koncentrácia v roztoku bola 20 mg.l−1. Výsledným 

roztokom sa pri stálom miešaní upravilo pH na 12 pridávaním 2 mol.l−1 roztoku NaOH. 
Výsledná  biela  suspenzia  sa  nechala  miešať  2 h.  Suspendované  častice  sa  oddelili  od 

supernatantu centrifugáciou a 2-krát premyli destilovanou vodou. Usadený biely materiál sa 
 

počas 12 h sušil pri 60°C v sušiarni. 
 

Pre charakterizáciu štruktúrneho usporiadania a veľkosti nanočastíc sa použili metódy 

práškovej röntgenovej difrakcie a transmisnej elektrónovej mikroskopie. Na práškovú 

röntgenovú difrakciu sa použil prístroj Bruker AXS D8 DISCOVER v móde šikmého dopadu 

lúčov (grazing incidence x-ray diffraction) s uhlom dopadu α = 1.5°. Veľkosť a tvar 

nanočastíc sa zistil pomocou transmisného elektrónového mikroskopu (TEM) JEOL 1200 EX 

(JEOL Ltd., Tokio) pri napätí 120 kV. Nanočastice ZnO boli rozsuspendované v destilovanej 

vode a primeraný objem suspenzie bol aplikovaný na uhlíkový film. 

Pri experimentoch sledujúcich sedimentáciu nanočastíc sa do 250 ml odmernej banky 

pridalo 20 mg p-ZnO-NP alebo HA-ZnO-NP a banka sa doplnila po rysku destilovanou 

vodou. Vytvorili sa tak suspenzie s obsahom 80 mg.l−1 p-ZnO-NP alebo HA-ZnO-NP. 

Zásobná banka so suspenziou sa dala na 15 minút do ultrazvukového kúpeľa, vybrala sa, 

počkalo sa 1 minútu a 3 ml suspenzie sa odpipetovalo do kyvety. Kyveta sa vložila do UV-vis 

spektrometra (Evolution 60S, Thermo Scientific), kde sa sedimentácia merala pri vlnovej 

dĺžke 365 nm po dobu 1200 minút. Zásobná suspenzia ZnO-NP bola po dobu 24 hodín 

miešaná magnetickým miešadlom. Po 24 h sa znovu odobrali 3 ml suspenzie ZnO-NP a boli 

zopakované sedimentačné experimenty. 
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Rozpustnosť a veľkostná frakcionácia ZnO-NP v suspenzii sa sledovala hneď po 

rozsuspendovaní ultrazvukovým kúpeľom a po 24 h od rozsuspendovania. Zásobná suspenzia 

nanočastíc p-ZnO-NP a HA-ZnO-NP bola pripravená rovnako ako pri sedimentačných 

experimentoch. Výsledné suspenzie 80 mg.l−1 p-ZnO-NP alebo HA-ZnO-NP sa dali do 

kadičky a miešali magnetickým miešadlom. Na začiatku experimentu a po 24 h boli odobraté 

vzorky pre celkový obsah Zn v suspenzii (C0), pre frakciu menšiu ako 450 nm (Cd < 450 nm) 

a pre rozpustenú frakciu s rozmerom pod 3 kDA (cca. d < 1 nm) zisťovanú ultrafiltráciou 

(Croz). Vzorky boli analyzované na obsah Zn pomocou plameňovej atómovej absorpčnej 

spektrometrie (FAAS). Vzorka pre frakciu menšiu ako 450 nm bola 15 minút centrifugovaná 

pri 3500 rpm (2300 g) na centrifúge (CM-6MT, ELMI). Častice väčšie ako približne 450 nm 

sa pri centrifugácii usadili a zvyšok ostal rozsuspendovaný v supernatante. Supernatant bol 

analyzovaný na obsah Zn. Pre zistenie rozpusteného Zn sa 4 ml suspenzie dali do 

ultrafiltračných centrifugačných jednotiek (Sartorius Vivaspin® 6 ml, 3 kDA, Sigma-Aldrich), 

centrifugovali sa počas 15 minút pri 3500 rpm a 1 ml filtrátu sa odobral na chemickú analýzu 

obsahu Zn. Taktiež sa na začiatku experimentu odobrala zo suspenzie vzorka na analýzu 

celkového  obsahu  Zn.  Centrifugácia  suspenzie  a následná  analýza  supernatantu  podáva 

informáciu o obsahu ZnO-NP a ich agregátov menších ako 450 nm spolu s rozpustenými 

nanočasticami (pri pôdnych nádobkových experimentoch sa používa centrifugácia alebo 

prefiltrovanie cez 0,45 µm membránový filter ako spôsob oddelenia rozpustených zložiek 

v pôdnej vode od tuhej časti pôd) a z ultrafiltrácie bola zistená skutočne rozpustená zložka 

ZnO-NP. Zo získaných analýz sa zistili veľkostné frakcie: rozpustená frakcia (Croz), frakcia 

ZnO-NP  a ich  agregátov  vo  veľkosti  1  až  450 nm  (C1 nm <d < 450 nm  =  Cd < 450 nm   −  Croz) 

a frakcia veľkých agregátov nad 450 nm (C0 − Cd < 450 nm). Suspenzie ZnO-NP mali počas 

experimentov pH = 7,5±0,2. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Práškovou röntgenovou difrakciou v móde šikmého dopadu lúčov sa zistilo, že 

nanočastice   p-ZnO-NP    a HA-ZnO-NP    sú    nanokryštálmi    minerálu    zinkitu    (ZnO) 

s hexagonálnou wurtzitovou kryštalickou štruktúrou. Zdanlivá veľkosť kryštálu vztiahnutá na 

objem pomocou funkcie Lvol-IB  vypočítaná  programom  DIFFRAC.SUITE™  [10]  bola 

18 nm pre p-ZnO-NP a 16 nm pre HA-ZnO-NP (Obr. 1.). 
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Obr. 1. Prášková röntgenová difrakcia pre p- a HA-ZnO-NP. Obidve nanočastice sú nanokryštálmi 
zinkitu. Lvol-IB je zdanlivá veľkosť kryštálu vztiahnutá na objem pomocou funkcie Lvol-IB vypočítaná 

programom DIFFRAC.SUITE™ [10]. 
 
 

Na obrazových záznamoch z TEM vidieť, že p-ZnO-NP majú trojuholníkovitý tvar, 

ktorý pravdepodobne zodpovedá hexagonálnym pyramídam, ktoré vytvára minerál zinkit. 

Vyskytujú sa tiež p-ZnO-NP približne oválneho tvaru s veľkosťou do 100 nm. HA-ZnO NP 

sú podstatne menšie s oválnymi ako aj trojuholníkovitými nanočasticami s veľkosťou pod 

100 nm (Obr. 2.). 
 
 

 
 

Obr. 2. Obrazový záznam s TEM. Naľavo HA-ZNO-NP a napravo p-ZnO-NP. 
 
 

Sedimentácia HA-ZnO-NP hneď po ultrazvukovom kúpeli bola veľmi podobná ako 

sedimentácia p-ZnO-NP (Obr. 3.). No po 24 h od ultrazvukového kúpeľa HA-ZnO-NP 

sedimentovali pomalšie a boli stabilnejšie v suspenzii ako p-ZnO-NP. Stabilizácia HA-ZnO- 

NP humínovými kyselinami je pravdepodobnou príčinou tejto pomalšej sedimentácie. Tie 

poskytujú nanočasticiam stérickú a elektrostatickú stabilizáciu [7]. 
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Obr. 3. Sedimentácia vyjadrená v relatívnej absorbancii p- a HA-ZnO-NP po ultrazvukovom 
kúpeli a po 24 h od ultrazvukového kúpeľa. 

 
 

Z nameraných výsledkov z experimentov rozpustnosti vyplýva, že už počas 

ultrazvukového kúpeľa sa rozpustí pomerne viac p-ZnO-NP ako HA-ZnO-NP (Obr. 4.). 

Väčšina p-ZnO-NP sa po rozsuspendovaní nachádza v roztoku vo forme agregátov väčších 

ako 450 nm. Oproti p-ZnO-NP sa na začiatku experimentu nachádzala v suspenzii HA-ZnO- 

NP nižšia koncentrácia rozpusteného zinku a vyššia koncentrácia HA-ZnO-NP menších ako 

450 nm. Po 24 h bolo v suspenzii HA-ZnO-NP menej rozpusteného Zn ako v suspenzii p-

ZnO-NP a HA-ZnO-NP mali väčšiu časť v podobe malých agregátov do 450 nm. Frakcia 

nad 450 nm bola pri obidvoch suspenziách ZnO-NP po 24 h podobne veľká. 
 
 

 
 

Obr. 4. Koncentrácia Zn v jednotlivých veľkostných frakciách pre suspenzie p- a HA-ZnO-NP po 
rozsuspendovaní ultrazvukom a po 24 h od rozsuspendovania. 

 
 

Literatúra tiež uvádza podobné výsledky pre agregáciu ZnO-NP [11,12], kde veľká 

časť ZnO-NP je väčšia ako 450 nm. Rozpustnosť p-ZnO-NP je podobná hodnotám 

uvádzaným v literatúre [11]. Vytvorenie ZnO-NP v prítomnosti humínových kyselín viedlo 

k nižšej rozpustnosti HA-ZnO-NP. Sekundárne pridanie humínových kyselín do suspenzie 

p-ZnO-NP nespôsobuje zníženie ich rozpustnosti [11]. Naopak v jednej štúdii sa dokonca 

pridaním humínových kyselín rozpustnosť p-ZnO-NP zvýšila [13]. Tento rozdiel v 

rozpustnosti  môže  byť  spôsobený  tým,  ako  sa  pri  syntéze  HA-ZnO-NP  vytvoril  obal 

z humínových kyselín, ktoré boli nasýtené Zn2+  katiónmi z roztoku, v ktorom boli HA-ZnO- 
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NP vytvárané. Silná väzba Zn s humínovými kyselinami, ktoré tvoria povrch nanočastice, 

pravdepodobne znižuje rozpustnosť HA-ZnO-NP. Väčšia stabilita HA-ZnO-NP bola zrejme 

spôsobená negatívnym povrchovým nábojom humínových kyselín alebo ich stérickou 

stabilizáciou [7,11,12]. 
 
 

Záver   
Humínové kyseliny sa používajú pri syntéze nanočastíc pre zlepšenie ich stability. 

 

HA-ZnO-NP boli vďaka obalu z humínových kyselín stabilnejšie v suspenzii a rozpúšťali sa v 

menšej miere ako p-ZnO-NP. Pri aplikácii do pôd alebo v prírodných vodách môžu byť preto 

transportované na väčšie vzdialenosti. Pri nanočasticiach je preto dôležité dbať nielen na 

zloženie ich jadra ale aj na vlastnosti povrchovej úpravy, ktorá tvorí ich obal. 
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Abstract 

 
Supported crystallization of mineral phases adsorbing As and Sb from mine waters 
This work presents the results of two laboratory experiments focused on the use of controlled 

crystallization of iron mineral phases for the purification of mine water contaminated with antimony. In the first 
experiment we have investigated the influence of changed Fe-concentration at the efficiency of sorption Sb and 
As at 80 °C, as well as they effect on the resulting mineral phases. Even at the lowest concentration of Fe was 
sorption of Sb and As very high, and sorption efficiency reached 99.8% for Sb and 99.7% for As. Based on X- 
ray powder diffraction of experimental work products, we have identified a mixture of oxides: lepidocrocite, 
maghemite, goethite, tripuhyite and romeite. In the second type of experiment we focused on study uptake of Sb 
and As on the non-treated Fe powder. We also studied the associated rate of oxidation of Fe (while the formation 
of the secondary oxide) at an operating temperature of 40 °C. Already after the first hour of the experiment 
occurred to sorption of monitored elements. After 24 hours it has been reached the required effectiveness for Sb 
and As. 

 
 
Keywords: antimony; crystallization; secondary minerals; remediation; mine waters 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Problematika kontaminácie území v okolí Sb-ložísk, spôsob migrácie tohto toxického 

prvku, väzba na Fe-oxyhydroxidy, či na iné v prírode sa vyskytujúce sorbenty je u nás ako aj 

vo svete, málo preskúmanou oblasťou  najmä v porovnaní s arzénom. 

Odstraňovanie arzénu z vody na pitné účely použitím rôznych sorbentov na báze 

železa ako napr. goethit, ferryhydrit, hydroxid železitý, alebo iné železné oxidy, oxyhydroxidy 

a železno-hlinité hydroxidy je predmetom mnohých štúdií [1, 2]. Minerálne fázy však môžu 

absorbovať alebo adsorbovať z kontaminovanej vody aj antimón. Železné a hlinité oxidy 

viažu Sb(III) pomocou formácie vnútrosférových komplexov [3, 4, 5]. 

Problém kontaminácie vôd antimónom na Slovenku sa viaže na opustené Sb-ložiská, 

ktoré boli v minulosti intenzívne študované [6, 7]. Banské vody vytekajúce voľne do 

prostredia sú hlavným zdrojom kontaminácie životného prostredia na lokalite Poproč [8]. Na 

lokalite Poproč preto prebiehal aj výskum možných sanačných opatrení zameraných na 

odstraňovanie Sb a As z banskej vody pomocou odpadového železa a sedimentačnej nádrže 

[9,  10].  Cieľom  tejto  práce je skúmať, do akej miery sa potenciálne toxické prvky ako 
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antimón a arzén dokážu pevne viazať v novoutvorených Sb minerálnych fázach. Laboratórne 

experimentálne práce boli zamerané na využitie kontrolovanej kryštalizácie sekundárnych 

minerálnych fáz (napr. tripuhyitu) pre potreby dekontaminácie banských vôd. 

Jedným z najfrekventovanejších sekundárnych minerálov viažucich Sb v pevnej fáze je 

na opustených Sb ložiskách minerál tripuhyit (FeSbO4), s variabilným zastúpením Sb (15,94 

∼ 50,83 hm.%) a Fe (4,13 ∼ 41,52 hm.%). Výsledky detailného výskumu sekundárnych 
 

minerálnych fáz, ktoré kryštalizujú v prostredí banských odpadov poukázali na (potenciálne) 

dôležitú úlohu tripuhyitu v procese migrácie Sb v životnom prostredí. Experimentálne 

laboratórne práce potvrdili schopnosť tohto minerálu kryštalizovať z roztoku s variabilným 

pomerom Fe:Sb a pri rôznych hodnotách pH [11]. 
 
 
Materiál a metódy 

 

Vzorky vôd pre účely experimentu boli odobraté priamo z ústia štôlne Agnes. V 

prvom experimente sme v roztoku (3 vzorky po 250 ml) účelovo zvyšovali podiel Fe 

(pridaním 1 g, 1,5 g a 2 g navážok síranu železnato-amónneho (NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), 

pričom hodnota pH roztoku bola upravená titrovaním s NaOH na hodnoty bežné v 

študovanom prostredí. Následne boli vzorky premiešavané a zahrievané na 80 °C po dobu 2,5 

hod. V druhom experimente sme do prírodne kontaminovanej vody pridávali rovnakú 

navážku neupravovaného práškového Fe, vzorky (250 ml plastové nádoby) boli následne 

ponechané v sušičke pri konštantnej teplote 40 °C po dobu 1h (vzorka SB1), 24h (vzorka 

SB2), 48h (vzorka SB3), resp. 7 dní (vzorka SB4). V oboch prípadoch sme bezprostredne po 

experimente oddelili pevnú a kvapalnú fázu centrifugáciou. Pevná fáza bola následne sušená 

pri stabilnej teplote 40 °C, kvapalná fáza bola filtrovaná cez 0,45 μm filter. Obsahy vybraných 

prvkov v experimentálnych roztokoch boli stanovené v laboratóriách EL spol. s r.o., Spišská 

Nová Ves, použitím analytických metód AAS a AES-ICP. Minerálne fázy – produkty 

experimentálneho výskumu, ktoré sú zodpovedné za sorpciu potenciálne toxických prvkov, 

boli následne identifikované metódou práškovej RTG difrakčnej analýzy (CuKα=1,54178 Å) 

na prístroji Bruker D8 Advance (Queen's University, Kingston, Onario). RTG difrakčné 

záznamy boli následné vyhodnocované a spresňované Rietveldovou metódou v programe 

X'Pert HighScore Plus. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

V prvej fáze experimentov sme sledovali vplyv rôzneho podielu Fe v roztoku na 
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účinnosť sorpcie Sb a As pri teplote 80 °C, ako aj vplyv obsahu Fe na výsledné minerálne 

fázy - produkty experimentálnych prác. Už pri najnižšej koncentrácii Fe prišlo ku dostačujúcej 

sorpcii As i Sb, pričom účinnosť dosiahla 99,8 % v prípade Sb a 99,7 % v prípade As 

(Tab. 1). Nárast koncentrácie Fe a síranov v roztoku, súvisí s pridaním vyššieho množstva 

(NH4)2Fe(SO4)2.6H2O. Z výsledkov vyplýva, že plne postačujúca pre účely sorpcie je 

prvotná koncentrácia Fe, prípadne i nižšia. 

Na základe RTG práškovej difrakčnej analýzy produktov experimentálnych prác sme 

identifikovali zmes sekundárnych oxidov: lepidokrokit, maghemit, goethit, tripuhyit a romeit. 

Hojne prítomný je vo vzorkách mohrit, ktorého kryštalizácia súvisí s presýtením roztoku 

síranom železnato amónnym. V jednotlivých vzorkách sú tieto nanokryštalické minerálne fázy 

zastúpené v rôznom pomere. Pravdepodobne najhojnejším z minerálov, ktoré majú potenciál 

viazať sledované potenciálne toxické prvky je maghemit, nasleduje goethit, lepidokrokit, v 

menšej miere sú prítomné fázy ako romeit a tripuhyit. 
 
 

Tab. 1. Koncentrácie sledovaných prvkov v roztoku v jednotlivých bodoch experimentu, kde číslo 
označenia vzorky odpovedá množstvu pridaných gramov Fe (S 0 = 0g, S 1 = 1g ...). 

 
Prvok / 
vzorka 

 

Sb [µg/l] 
 

As [µg/l] 

S 0 420 850 
S 1 1 3 
S 1,5 1 1 
S 2 1 2 

 
 

V druhej fáze experimentu sme sa zamerali na štúdium účinnosti sorpcie potenciálne 

toxických prvkov na neupravované práškové Fe, a súčasne na súvisiacu oxidáciu Fe a zároveň 

tvorbu sekundárnych oxidov pri pracovnej teplote 40 °C. Už po prvej hodine experimentu 

(vzorka SB 1) dochádzalo k sorpcii sledovaných prvkov (Tab. 2). Po 24 hodinách (vzorka SB 

2) bola dosiahnutá potrebná účinnosť pre oba sledované rizikové prvky (As, Sb). V prípade 

Zn sme dosiahli v tomto bode experimentu účinnosť 96 %, pričom v ďalších bodoch 

experimentu sa táto účinnosť už výrazne nezvýšila, zrejme pre obsadenú sorpčnú kapacitu 

inými iónmi. Celkovo môžeme konštatovať, že oxidácia práškového Fe prebieha dostatočne 

(pre remediačné účely) rýchlo i bez počiatočnej úpravy kyselinou a na oxidáciu postačuje 

kyslík prítomný vo vodnom roztoku. Hlavným minerálom v zmesi oxidov na povrchu Fe 

častíc, ktoré boli identifikované RTG práškovou difrakčnou analýzou je magnezioferit, 

nasleduje goethit; možná je aj prítomnosť minerálov tripuhyit a romeit. Ide o pomerne stabilné 

minerálne  fázy,  a preto  sorpcia  prvkov  na  tieto  minerály  by  mala  predstavovať  stabilné 
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riešenie. 
 
 
 

Tab. 2. Koncentrácie sledovaných prvkov v roztoku v jednotlivých bodoch experimentu. 
 

Parameter / 
Doba sušenia 

As Sb Zn Fe S ako SO4 
-
 pH vodivosť 

[µg/l] [µg/l] [µg/l] [mg/l] [mg/l]  [µS/cm] 
Blank - Agnes 90 74 697 12,80 205,64 6,29 448 
SB 1 – 1h 32 63 187 6,86 195,93 6,60 436 
SB 2 – 24h 3 5 29 0,59 200,70 6,85 452 
SB 3 – 48h 2 3 20 0,12 201,60 7,15 420 
SB 4 – 7 dní 4 1 31 0,13 200,12 7,06 405 

 
 

Záver   
Výsledky výskumu potvrdzujú vysokú mieru sorpcie rizikových prvkov (Sb, As, Zn) z 

 

banskej vody na novovzniknuté minerálne fázy ako maghemit, goethit, lepidocrocit, romeit a 

tripuhyit. Kontaminujúce prvky sú v daných podmienkach viazané na precipitujúce fázy, čo 

obmedzuje ich migráciu v rozpustnej forme vo vodách. V prvej fáze experimentu bolo 

potvrdené pri vysokej teplote (80 °C) efektívne odstraňovanie kontaminantov už pri 

najnižšom pridanom množstve železa (1 g), a preto je potrebné pokračovať s experimentmi a 

snažiť sa optimalizovať proces kryštalizácie. Podmienky druhého experimentu (40 °C) nie sú 

natoľko zložité, aby sa nedali pripraviť aj ako in-situ systém na lokalite. Tieto remediačné 

metódy by mohli mať neporovnateľne nižšie náklady ako už používané metódy (koagulácia, 

flokulácia, ionová výmena, membránové separačné procesy, elektrochemické metódy, 

fytoremediácie, bioremediácie, a i.) pri zachovaní veľmi vysokej účinnosti. Hlavný prínos 

tejto práce je v tom, že sa zaoberá odstraňovaním antimónu a arzénu súčasne, kde možeme 

predpokladať, že medzi nimi pri sorpcii môže dochádzať k významnej kompetícii pri 

obsadzovaní aktívnych miest na povrchovej ploche vznikajúcich minerálnych fáz. 
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Abstract 

 
Microbial leaching of metals from computer printed circuit boards 
Electronic waste, or e-waste, is an emerging problem as well as business opportunity of increasing 

significance, given the volumes of e-waste being generated and the content of both toxic and valuable materials 
in them. The fraction including iron, copper and aluminium gold and other metals in e-waste is over 60 %, while 
pollutants comprise 2,70 %. The aim of the article was to investigate the efficiency of microscopic filamentous 
fungal strains applied in leaching of metals (Al and Cu) from e-waste. E-waste used in this study was composed 
from pulverized computer printed circuit boards. For leaching experiments, three strains of the species 
Aspergillus niger were used. Microbial leaching was carried out as stationary systems at laboratory temperature 
for 28 days. Maximum mobilization of metals from e-waste by A. niger was as follows: 62,36 % Al and 21 % Cu. 

 
 
Keywords: e-waste; bioleaching; metals; fungi 

 
 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 

Odpad z elektronických a elektrických zariadení (e-odpad) zahŕňa všetky vyradené 

spotrebiče vyžadujúce na svoj chod elektrickú energiu ako napr. počítače, televízory, 

chladničky a telefóny [1]. Svetová ročná produkcia e-odpad sa odhaduje približne na 20-50 

miliónov ton [2]. Medzi najväčších producentov patria Spojené štáty americké, Európa, Čína 

a južná Amerika [1] Vo vyspelých krajinách sa ročný nárast produkcie e-odpadu pohybuje na 

úrovni  1%   [3].   E-odpad   tak   predstavuje   neustále   rastúci   environemntálny   problém 

s možnosťou lokálnej a globálnej kontaminácie prostredia [4]. V e-odpade sa vyskytujú rôzne 

anorganické a organické kontaminanty ako napr.: kadmium, olovo, ortuť, polybrómované 

difenylétery a polychlórované bifenyly. Tieto nebezpečné látky tvoria približne 2,7 % 

hmotnosti e-odpadu. Uložením e-odpadu na skládkach alebo neodborným spracovaním často 

dochádza k uvoľneniu kontaminantov do životného prostredia [1, 4]. 

E-odpad nepredstavuje iba environmentálny problém, ale aj významnú obchodnú 

príležitosť. Pretože až vyše 60 % hmotnosti e-odpadu tvoria rôzne kovy, ako železo, meď, 

hliník a zlato [4]. Zvyšok e-odpadu tvoria prevažne plasty, keramika, sklo, drevo a iné 

materiály [5]. 
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Použitie konvenčných metód pri spracovaní e-odpadu má viaceré nevýhody. 

Mechanické spracovanie e-odpadu vyžaduje vysoké vstupné a prevádzkové náklady a 

nedostatočné vyseparovanie hodnotných kovov [6, 7]. Hlavné nevýhody použitia 

pyrometalurgického spracovania e-odpadu sú vysoké vstupné finančné náklady, vysoké 

prevádzkové energetické náklady a únik kontaminantov do ovzdušia [5, 6]. Medzi nevýhody 

hydrometalurgických metód získavania kovov z e-odpadu patria vysoké vstupné finančné 

náklady a produkcia veľkých objemov toxických kvapalín, ktoré je nutné odstrániť [7, 8]. 

Mikrobiálne lúhovanie je založené na schopnosti mikroorganizmov pretransformovať 

pevnú zložku na jej rozpustnú alebo extrahovateľnú formu [9]. Pri lúhovaní mikroskopickými 

vláknitými hubami je známych päť rôznych typov mechanizmov: zníženie pH vylučovanými 

metabolitmi húb, tvorba komplexov s metabolitmi vylučovanými hubami, oxidačno-redukčné 

reakcie, akumulácia a sorpcia [10]. Najdôležitejšiu úlohu pri mobilizácii pravdepodobne 

zohrávajú prvé dva mechanizmy - zníženie pH a tvorba komplexov [11]. K zníženiu pH 

dochádza  vylučovaním organických kyselín, pôsobením kyseliny uhličitej  a vstrebávaním 

živín výmenou za ióny H+. Protóny sa naviažu na povrch substrátu, čo vedie k oslabeniu 
 

väzieb iónu kovu so substrátom s následným uvoľnením iónu [11, 12]. Tvorba komplexov s 

metabolitmi vylučovanými hubami zapríčiní zvýšenie uvoľňovania iónov kovov zo substrátu 

vplyvom komplexačnej schopnosti molekuly. K uvoľneniu iónu kovu zo substrátu dôjde, ak je 

väzba komplexu s iónom silnejšia ako väzba iónu so substrátom. Uvoľnený ión kovu sa 

následne naviaže na komplex [13]. 

Hlavným  cieľom  práce bolo  porovnanie účinnosti  použitých  kmeňov  A.  niger pri 
 

získavaní hliníka a medi z rozomletých počítačových dosiek plošných spojov. 
 
 
 
Materiál a metódy 

 

Použitý e-odpad tvorili dosky plošných spojov vymontované zo starých osobných 

počítačov, rozomleté laboratórnym vibračným mlynom VM4 (Česká republika). Takto 

upravený materiál bol preosiaty na frakciu pod 0,1 mm, ktorá bola použitá pri biolúhovaní. 

Kmeň A. niger Zemianske Kostoľany, bol získaný zo zbierky Katedry pedológie 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Izolovaný bol z antropogénnej 

pôdy s obsahom elektrárenského popola z lokality Zemianske Kostoľany, Slovenská 

republika. Pôda obsahovala vysoké koncentrácie arzénu. 

Kmeň A. niger Šobov, bol získaný zo zbierky Katedry pedológie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Izolovaný bol z antropogénnej pôdy z banskej 
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lokality Šobov,  Slovenská republika. Pôda mala nízku hodnotu pH a obsahovala vysoké 

koncentrácie železa a hliníka. 

Kmeň A. niger Gabčíkovo, bol získaný zo zbierky Katedry pedológie Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Izolovaný bol z pôdy z lužného lesa lokality 

Gabčíkovo, Slovenská republika. Pôda mala neutrálnu hodnotu pH a neobsahovala toxické 

kovy. 

Do 250 ml Erlenmeyerových baniek s naváženým 1 g nesterilného pomletého e- 

odpadu bolo pridaných 90 ml tekutého SAB a 10 ml spór zo zásobného roztoku jednotlivých 

húb. Počet opakovaní bol osem pre každý kmeň. 

Zásobný roztok bol pripravený vymytím spór tekutým SAB jednotlivých kmeňov A. 

niger, ktoré boli k kultivované sedem dní pri laboratórnej teplote na šikmom agare. Následne 

bol roztok s vymytými spórami doplnený tekutým SAB na výsledný objem 100 ml. 

Mikrobiálne lúhovanie prebiehalo stacionárne v tme 28 dní pri laboratórnej teplote. 

Hodnoty pH a redox potenciálu boli merané každý tretí deň pomocou pH metra WTW 3210 

(Nemecko). Po ukončení biolúhovania boli roztoky prefiltrované cez filtračný papier s 

porozitou 20-25 µm. Vzorky boli analyzované na atómovom emisnom spektrometri s 

indukčne viazanou plazmou ICP PROFILE PLUS (USA). Získané hodnoty boli 

spriemerované a vypočítala sa účinnosť lúhovania jednotlivých kmeňov. 
 
 
Výsledky a diskusia 

 

Hliník sa v doskách plošných spojov najčastejšie vyskytuje v elementárnej forme a 

tvorí približne 0,6-5 % hmotnosti [14]. 

Najvyššie množstvo mobilizovaného hliníka 62,36 % z dosiek plošných spojov, bolo 

zaznamenané pri lúhovaní kmeňom A. niger Šobov (Tab. 1.). Tento kmeň dosahoval počas 

lúhovania najnižšie pH, s hodnotami v rozmedzí 2-5 (Obr. 1.). Zo získaných výsledkov 

vyplýva potreba nízkeho pH, na účinnú mobilizáciu hliníka. Výskumy zaoberajúce sa 

mikrobiálnym lúhovaní hliníka z dosiek plošných spojov dospeli k rovnakému zisteniu [15, 

16, 17]. 

Brandl a kol. vyluhovali 87 % hliníka z dosiek plošných spojov kmeňom A. niger. V 

experimente použili desatinnú koncentráciu substrátu v roztoku ako v našom experimente. Pri 

použití rovnakej koncentrácie ako v našom experimente, zaznamenali účinnosť mobilizácie 

hliníka iba 0,1 %. Zvýšená koncentrácia dosiek plošných spojov pôsobila pravdepodobne, ako 

inhibítor rastu a metabolizmu kmeňa A. niger použitého v experimente Brandl a kol. [15]. 
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Tab. 1. Množstvo mobilizovaného hliníka (%) z dosiek plošných spojov lúhovaním kmeňmi 

mikroskopických vláknitých húb Aspergillus niger. 
 

kmeň Al (%) 

Aspergillus niger Šobov 62,36 

Aspergillus niger Zemianske Kostoľany 13,44 

Aspergillus niger Gabčíkovo 9,2 
 
 

 
 

Obr. 1. Vývoj pH počas lúhovania dosiek plošných spojov kmeňmi Aspergillus niger. 
 
 

V doskách plošných spojov sa meď najčastejšie vyskytuje v elementárnej forme a tvorí 

vodivú vrstvu pre elektrické spojenie rôznych komponentov. Meď má z kovov v doskách 

plošných spojov najvyssie zastúpenie, s obsahom približne 10-20 %. 

Najvyššie množstvo mobilizovanej medi 21 % z dosiek plošných spojov, sme 

zaznamenali pri lúhovaní kmeňom A. niger Gabčíkovo (Tab. 2.). Tento kmeň dosahoval 

počas lúhovania najvyššie hodnoty redox potenciálu, v rozmedzí 91-115 mV (Obr. 2.). Z 

výsledkov vyplýva, potreba vyššieho redox potenciálu na účinnú mobilizáciu medi. Zvýšený 

redox potenciál spôsobí oxidáciu medi, čim dôjde k jej uvoľneniu zo substrátu [I.] [18]. 

Viaceré výskumy zaoberajúce sa mikrobiálnym lúhovaní medi z dosiek plošných spojov, 

potvrdili naše výsledky [8, 15, 19]. 
 
 

Cu0 + 1/2O2 + 2H+ → Cu2+ + H2 O [I.] 
 
 
 

Brandlovi a kol. sa podarilo mobilizovať 43 % medi z dosiek plošných spojov pri 

použití rovnakej koncentrácie substrátu v roztoku ako v našom experimente. Vyššia účinnosť 
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bola  pravdepodobne  spôsobená  kontinuálnym  miešaním,  čím  sa  zvýšil  obsah  kyslíka  v 

roztoku. Čo viedlo k  zvýšeniu redox potenciálu počas lúhovania [15]. 
 
 

Tab. 2. Množstvo mobilizovanej medi (%) z dosiek plošných spojov lúhovaním kmeňmi mikroskopických 
vláknitých húb Aspergillus niger. 

 
kmeň Cu (%) 

Aspergillus niger Gabčíkovo 21 

Aspergillus niger Zemianske Kostoľany 13,91 

Aspergillus niger Šobov 7,95 
 
 

 
 

Obr. 2. Vývoj redox potenciálu (mV) počas lúhovania dosiek plošných spojov kmeňmi Aspergillus niger. 
 
 

Záver   
Mikrobiálne lúhovanie je lacná a environmentálne priateľská metóda, ktorú je možné 

 

použiť na získavanie kovov z rôznych substrátov.  Táto metóda ma potenciál aj pri znížení 

toxicity rôznych substrátov alebo úprave surovín a materiálov. 

Detailnejšie poznanie mikrobiálnych procesov má význam nielen kvôli ich možnému 

využitiu, ale aj kvôli ich inhibícii. 
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Medzi hlavné ciele nadácie patria: 
 

• organizovanie osvetových akcií na získavanie verejnej mienky pre zabezpečenie podpory 
trvalého rozvoja hospodárstva na báze ekologicky priaznivej energetiky 
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oblastiach 

 
• podpora vývoja nových metód monitoringu životného prostredia a popularizácia jeho 
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• rozvíjanie pracovných kontaktov so zahraničnými školami a inštitúciami, ktoré zabezpečujú 
vzdelávanie a výskum v blízkych oblastiach 

 
• poskytovanie štipendií a grantov pre talentovaných študentov a mladých vedeckých 

pracovníkov 
 

• tvorba, vydávanie, nákup a rozširovanie učebníc, odborných časopisov, monografií, 
multimédií a didaktického softwaru 

 

 
 
 

Cieľovou skupinou sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia nielen 
z Univerzity Komenského, ale aj z iných univerzít, vrátane mladých kolegov z okolitých krajín. 

 
Viac informácii o činnosti Nadácie Curie na 

 
http://curie.sk/ 
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