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Koniec tajomstvám,
GenetIQ je na svete!
Milí čitatelia,
práve otvárate historicky prvé číslo
časopisu GenetIQ, ktorý je zhmotnením
myšlienky priniesť nielen informácie
o všetkom, čo sa u nás deje, ale aj príjemné
a inšpiratívne čítanie.
Prostredníctvom neho zistíte, aké projekty
riešia tohtoroční piataci vo svojich diplomových prácach, vo Fotonávrate si zaspomínate na časy dávno minulé a ak ste odvážni,
pozriete sa na Svet očami doktoranda.
V tomto vydaní tiež môžete nahliadnuť do
s ú k r o m i a v e d ú c e h o k a t e d r y, p r o f .
Ľubomíra Tomášku, ktorý nám ako prvý
poskytol rozhovor.
Tešíme sa na vaše návrhy, pripomienky
i prípadnú kritiku. Veríme, že sa aj vďaka
vám stane z GenetIQ-a plnohodnotný
spoločník na strávenie voľných chvíľ popri
štúdiu či práci v laboratóriu.
Za celú redakciu želá príjemné čítanie
Lucia Zeiselová
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ROZHOVOR

,
Lubomír Tomáška

AKTUÁLNE
Promócie 2013 – Absolventi

PREDSTAVUJEME
Piataci a ich diplomové práce (1. časť)

FOTONÁVRAT
Krakov

NIELEN RELAX
Katkine povedačky, Komiks,
Osobnosti

KALENDÁR
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ROZHOVOR
Vynikajúci slovenský vedec,
zanietený pedagóg
a inšpiratívny školiteľ.
Milovník kníh, ktorému
sa z netrpezlivosti hromadia
neprečítané zväzky.
Vedúci katedry, ktorý je
odhodlaný spraviť z nej
moderné vedecké pracovisko.
Idealista, ktorý verí v ľudí,
kladie veľký dôraz
na interakciu medzi študentom
a učiteľom a nezúfa si
nad rozliatym bis-benzimidom.
Rozhovor s profesorom

Ľubomírom Tomáškom.
Prečo ste sa rozhodli študovať genetiku?
Biológia ma dlhšiu dobu zaujímala, predovšetkým jej
„molekulárna" časť. V čase môjho nástupu na vysokú
školu bolo možné študovať genetiku a molekulárnu
biológiu ako samostatný odbor už od prvého ročníka, tak
som sa prihlásil a zhodou priaznivých okolností som bol
prijatý.
V súčasnosti sú predmetom Vášho vedeckého záujmu
mitochondrie a teloméry. Ako ste sa k týmto témam
dostali?
Naša ročníková učiteľka doc. Vlasta Kováčová ma
poslala do vtedajšieho Ústavu fyziológie hospodárskych
zvierat v Ivanke pri Dunaji za svojím manželom
Ladislavom Kováčom, ktorý v čase, keď nesmel pracovať
na fakulte, získaval prostredníctvom nej nových
študentov. Kováčov výskum sa dlhodobo zaoberal
mitochondriami kvasiniek. V 80. rokoch pôsobil
v parížskom laboratóriu velikána kvasinkovej genetiky
Piotra Słonimského, kde mal za úlohu charakterizovať
jedného exotického mutanta Saccharomyces cerevisiae.
Po čase však zistil, že sa jedná o kvasinku iného druhu,
dnes označovanú ako Candida parapilosis, ktorá má na
rozdiel od S. cerevisiae lineárnu mitochondriálnu DNA
(mtDNA). V tom čase ešte nebolo jasné, ako lineárne
molekuly mtDNA riešia tzv. problém replikácie svojich
koncových úsekov, čím sa dostávame k ďalšej zaujímavej
oblasti biológie, k teloméram.
Čomu ste sa venovali v diplomovej práci?
Ambíciou môjho projektu bolo klonovať mitochondriálne teloméry C. parapsilosis, sekvenovať ich a na
základe primárnej sekvencie DNA dedukovať, akým
spôsobom sú udržiavané. Musím sa priznať, že teloméry
som nenaklonoval, a hlavný cieľ mojej diplomovej práce
ostal nesplnený.

Mnohí študenti túžia okúsiť atmosféru vedeckého
pracoviska mimo slovenských hraníc. Aká bola Vaša
prvá zahraničná cesta?
Školu som končil v unikátnej dobe, na jar roku 1989.
Vycestovať do zahraničia vtedy neprichádzalo do úvahy.
Nastúpil som preto do laboratória v Ivanke, kde sa robila
dobrá veda v rovnako dobrom kolektíve. Veľa som
sa naučil a s týmto vedomím som šiel na základnú
vojenskú službu. Po novembri sa profesorovi Kováčovi
a následne i mne vďaka profesorovi Danielovi Vlčkovi
otvorila možnosť návratu na školu. Bezprostredne
po nástupe na fakultu som Kováčovou zásluhou dostal
príležitosť stráviť dva roky v USA, v laboratóriu Efraima
Rackera, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov
svetovej biochémie. Tento pobyt bol pre mňa druhou
vysokou školou. Pôsobil som na Katedre biochémie,
molekulárnej biológie a genetiky Cornellovej univerzity –
zaujímavý model, ktorý by mohol nájsť uplatnenie
aj u nás. Po necelom roku však Racker zomrel. Našťastie,
grant, z ktorého som bol platený, formálne prevzal jeho
kolega David Shalloway z vedľajšieho laboratória, a tak
som mohol v zahraničí zostať. Táto nečakaná udalosť
v sebe zároveň skrývala šancu dokázať si, že sa viem
v laboratóriu orientovať – grant bolo potrebné doriešiť.
Na projekte sme pracovali dvaja – ja, vtedy ešte bez PhD.,
a talentovaný technik Ross Resnick, a spoločne sa nám
podarilo publikovať tri práce. Prvú z nich sme poslali do
Journal of Biological Chemistry, kde bol jej editorom
Edwin Krebs, neskorší laureát Nobelovej ceny.
A predstavte si! Článok naivného novica (mňa) a technika
prijal bez pripomienok! Nepamätám si, že by sa mi niečo
podobné prihodilo v nasledujúcich dvadsiatich rokoch.
Táto skúsenosť mi síce dala falošný obraz o „ľahkosti”
publikovania, zato určite pomohla môjmu sebavedomiu.

ROZHOVOR
Laboratórium, ktoré vediete spolu s profesorom
Nosekom, má tiež zaujímavú zahraničnú spoluprácu s
tímom v USA.
Áno, dlhodobo spolupracujeme s laboratóriom Jacka
Griffitha zo Severokarolínskej univerzity v Chapel Hill,
kam z času na čas zájdem či už ja, alebo niektorý zo
študentov. Prináša nám možnosť realizovať experimenty,
ktoré by sme v našich podmienkach neboli schopní
uskutočniť. Ich skupina je svetovou špičkou v elektrónovej mikroskopii a analýze DNA-proteínových interakcií.
Ako vnímate dnešných študentov?
Deti dnes vyrastajú v inej dobe, sú teda vystavené iným
vplyvom. To určite núti zamýšľať sa nad zmenami
v pedagogických prístupoch k nim. Nemám však pocit,
že talentovaných mladých ľudí ubudlo. Za posledných 20
rokov sa však niekoľkonásobne zvýšil počet študentov,
čo sťažuje identifikáciu tých so skutočnou motiváciou
a potenciálom. Sám s hanbou priznávam, že väčšinu
tretiakov, ktorí už sú asociovaní s katedrou, nepoznám
po mene. Súčasná „masovizácia“ vysokoškolského štúdia
ho oberá o jednu z jeho najdôležitejších didaktických
techník – individuálnu interakciu medzi učiteľom
a študentom.
Už istý čas vediete Katedru genetiky. Aké boli
začiatky?
V období, kedy som funkciu prevzal, som o manažérstve
nič nevedel. Bolo mi však jasné, že dobrý vedúci si musí
nájsť skupinu ľudí, na ktorých sa môže spoľahnúť, ktorým
dokáže a je ochotný delegovať prácu. Na našej katedre
takí ľudia sú a práve na nich stojí a padá chod pracoviska.
Priznávam, ak by som nemusel riešiť veci týkajúce
sa katedry, mal by som viac času na experimentálne
aktivity, na druhej strane však mám vďaka funkcii
možnosť niektoré veci ovplyvňovať. Vedúca funkcia
človeku dáva moc, ktorá umožňuje riadiť smerovanie
kolektívu. Zároveň si však treba dať pozor na jej tienisté
stránky: moc môže človeka zmeniť, a tak negatívne
ovplyvniť aj medziľudské vzťahy, od ktorých sa odvíja
úspech každého kolektívu.
Je možné skĺbiť povinnosti vedúceho katedry,
pedagóga a vedca?
Nejde o nadľudský výkon (smiech). Ako vedúci mám istý
prehľad o práci kolegov a mnohí sú vyťaženejší než ja.
Dôležité je vedieť správne si zorganizovať čas a obklopiť
sa ľuďmi, na ktorých sa môžete spoľahnúť. Mám šťastie,
že okolo seba takýto kolektív mám.
Ktoré odborné časopisy čítate?
ĽT: Povinnou literatúrou sú Nature, Science,
z multidisciplinárnych aj PNAS. Zo špecializovaných
obľubujem Cell a sesterské časopisy. Pravdaže sa snažím
čítať všetko, čo je relevantné pre náš výskum.
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Som konzervatívny a rád držím v ruke papierové vydanie,
čo mimochodom prináša i audio-olfaktorický rozmer –
každý časopis, podobne ako každá kniha, vonia inak.
Najviac mi vonia Cell, ten však teraz nik neodoberá,
a preto o tento zážitok v súčasnosti prichádzam (smiech).
Ktorí ľudia z vedeckej sféry Vás najviac inšpirovali?
Najviac ma inšpiroval profesor Kováč, už prvé stretnutie
s ním v malej kancelárii plnej kníh a výtlačkov článkov,
s fotografiou Hansa Krebsa nad pracovným stolom bolo
fascinujúce. Nedosiahnuteľným vzorom vysokoškolského učiteľa je pre mňa ešte i dnes doc. Vladimír Ferák.
Významné miesto v mojom živote má samozrejme aj
spomínaný Efraim Racker. Tiež rád čítam biografie
vedcov, pretože cez osudy ľudí sa dozviete aj informácie,
ktoré v článkoch nenájdete. Inšpirujú ma ľudia ako
Francis Crick, Francois Jacob, Jacques Monod, Sydney
Brenner, ktorí formovali základy molekulárnej biológie.
Čítaním ich osudov napríklad zistíte, že výskum zďaleka
nie je lineárny. Z bodu A do bodu B vedie chaotická
trajektória, pričom spočiatku ani nie je jasné, kde sa bod B
nachádza.

„Dôležité je vedieť správne si
zorganizovať čas a obklopiť sa ľuďmi,
na ktorých sa môžete spoľahnúť.
Mám šťastie, že okolo seba takýto
kolektív mám.”

Čo považujete za svoj najväčší odborný úspech?
Najzásadnejší objav, ktorý sa nám podaril, hovorím
v množnom čísle, pretože ide o kolektívny výkon, bola
identifikácia extrachromozomálnych telomérických
sekvencií a ich úlohy v replikácii koncov chromozómov.
Profesor Nosek počas pobytu v Paríži stanovil sekvenciu
telomér mtDNA C. parapsilosis, no stále nebolo jasné,
ako sa replikuje. Následne využil techniku dvojrozmernej
elektroforézy, ktorá delí molekuly najskôr podľa veľkosti
a potom podľa tvaru. Zaujímavé bolo, že sa na výslednej
membráne po Southern blot hybridizácii objavovali
záhadné bodky, a to iba v prípade, keď bola ako próba
použitá telomérická sekvencia. Tento výsledok sme
prezentovali na prestížnej konferencii Gordon Research
Conference venovanej mitochondriám a chloroplastom,
kde veľmi nezaujal (smiech). Vedľa nás bol však
doktorand z laboratória Ronalda Butowa, ktorého
výsledok z dvojrozmernej elektroforézy ρ- mutanta
kvasinky S. cerevisiae bol akoby kópiou toho nášho.
Podľa neho tieto bodky predstavovali kružnicové
molekuly rôznej veľkosti. Zhodou okolností v tom čase
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ROZHOVOR

vyšla Griffithovi práca, ktorá popisovala t-slučky na konci
jadrových chromozómov cicavčích buniek. Žiadosť
o výtlačok článku bola začiatkom našej komunikácie
a dlhodobej spolupráce. V roku 1999 som šiel na štyri
mesiace do jeho laboratória a s využitím elektrónovej
mikroskopie objavil, že naše „bodky“ sú v skutočnosti
kružnicové molekuly, ktoré sú predstavované výhradne
telomerickými sekvenciami. Okrem toho sme zistili,
že niektoré molekuly majú rôzne dlhé „chvosty“, typické
pre replikáciu valivou kružnicou, ktorá umožňuje
extrachromozomálnu produkciu dlhých úsekov
telomerických sekvencií. Ako sa neskôr ukázalo, uvedený
alternatívny spôsob udržiavania telomér nie je iba
doménou mitochondrií C. parapsilosis, ale používajú ho
napríklad aj niektoré cicavčie bunky bez aktívnej
telomerázy.

„Experiment nevzdávaj dovtedy,
kým nemáš úplnú istotu,
že všetko úsilie
o jeho záchranu zlyhalo.“

Práca v laboratóriu so sebou neraz prináša veselé
príhody. Aký je Váš najvtipnejší zážitok?
Spomínam si na jeden z kiksov, ktorý má zároveň
didaktický rozmer. Mitochondriálnu DNA sme pre naše
pokusy kedysi izolovali v gradiente chloridu cézneho.
Keďže jadrová a mitochondriálna DNA sa líšia v obsahu
A-T párov, uvidíte (za pomoci interkalačného činidla bisbenzimid a UV svetla) po ultracentrifugácii dva bandy.
Band zodpovedajúci mtDNA následne odsajete. V našom
prípade však boli oba tesne pri sebe, čo nás nútilo
purifikáciu opakovať a celá izolácia trvala zhruba týždeň.
Keď sme napokon s profesorom Nosekom odoberali
najčistejšiu frakciu po poslednej centrifugácii, zrazu nám
všetko spadlo na zem. Asi hodinu sme z podlahy, nie práve
bezpečným spôsobom, zbierali kvapky chloridu cézneho
s bis-benzimidom naspäť do skúmavky (smiech) a ešte raz
purifikovali. Treba povedať, že tento preparát profesor
Nosek neskôr použil ako templát na sekvenovanie
telomér. Vďaka vzorke takpovediac pozbieranej zo zeme
vznikla publikácia, ktorá sa stala základom našich ďalších
štúdií. Z príhody vyplýva aj poučenie, ktoré pripomíname
študentom pri podobných beznádejných situáciách:
„Experiment nevzdávaj dovtedy, kým nemáš úplnú istotu,
že všetko úsilie o jeho záchranu zlyhalo.“

Čo robíte vo voľnom čase?
Som bibliofil a rád navštevujem kníhkupectvá.
Obľubujem čítanie, veľa kníh je však v danom čase
nedočítaných, pretože patrím medzi netrpezlivých
čitateľov a paralelne siaham po nových textoch (smiech).
Tiež rád trávim čas s blízkymi ľuďmi v divadle, na
koncerte, či pri dobrom víne. A z času na čas som rád sám;
v horách, na petržalskej hrádzi alebo na prechádzke pri
Dunaji.
Aké výzvy máte ešte pred sebou?
Chcel by som, aby naša katedra pokračovala v trende stať
sa moderným vedecko-pedagogickým pracoviskom, na
ktoré sú jeho pracovníci a študenti hrdí.
Čo by ste odporučili súčasným študentom?
Obdobie štúdia je unikátne a neopakovateľné, preto si
skúste odmyslieť počítanie kreditov, či priemerov
známok. Poslaním univerzity nie je získať kredity, ale
vzdelanie. Hoci úroveň našej školy by mohla byť lepšia,
poskytuje oveľa viac možností, než študenti využívajú.
Neskončite iba pri zapisovaní kurzov nad rámec
odporúčaného študijného plánu, interagujte s učiteľmi
a konzultujte s nimi odborné problémy. V tejto súvislosti
zdôrazňujem, že aj negatívna interakcia môže byť
zaujímavá. Na prednáškach, seminároch a cvičeniach nie
je dôležité iba získať náhľad do problematiky – všímajte si
tiež, čo sa vám páči alebo nepáči na štýle prednášajúceho,
či na jeho komunikácii s vami. Takéto postrehy sa neskôr
môžu stať dôležitým zdrojom sebareflexie. Je dobré mať
ich zapísané v podobe zoznamu akýchsi „prikázaní”
a pokúšať sa premietnuť ich do života. Napriek tomu,
že človek sa mnohokrát sám dopustí chýb, ktoré vyčítal
iným, verím, že ak sa pokúša držať svojho zoznamu, môže
byť lepší, než ak by ho ignoroval.
Za rozhovor ďakuje Lucia Zeiselová.
Profesor RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.
sa narodil 5. augusta 1966 v Žiline. Vyštudoval
genetiku a molekulárnu biológiu na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave,
diplomovú i dizertačnú prácu vypracoval pod
vedením prof. Ladislava Kováča. Absolvoval
niekoľko zahraničných pobytov vo Francúzsku
(Institute Curie), Holandsku (Clusius Laboratory) i v
USA (Cornell University a University of North
Carolina, Chapel Hill). V súčasnosti zastáva funkciu
vedúceho Katedry genetiky na svojej alma mater. Je
mentorom študentov PhD., Mgr. aj Bc. štúdia a
prednáša na mnohých kurzoch pre odbory Biológia a
Biochémia.

Na fotografii prof. Tomáška so šarmantnými doktorandkami z katedier genetiky a biochémie.
Zľava: J. Bakkaiová, Ľ. Tomáška, L. Šimoničová, P. Jaká, E. Hegedűsová a M. Jakúbková.
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Promócie 2013
V čase letných prázdnin, keď štvrtáci
zarezávali v laboratóriách a červenou
pastelkou si v kalendári odškrtávali dni
uplynuté z trojtýždňovej preddiplomovej
praxe, sa o rok starší spolužiaci ocitli pred
výnimočnou chvíľou. Nadišiel okamih
vymeniť pohodlné oblečenie za slávnostné
šaty a obleky, prípadne sa vzdať svojich
charakteristických čŕt, napríklad športovej
čelenky vo vlasoch...

Tohtoroční absolventi študijného programu Genetika si totiž pred zrakmi svojich rodinných príslušníkov, priateľov, ale aj učiteľov a mentorov v aule Univerzity Komenského v Bratislave prevzali
dôkaz o úspešnom zvládnutí štátnej skúšky. Všetkým čerstvým držiteľom diplomov blahoželáme!

Absolventi 2012/2013
Filip Brázdovič, Andrea Cillingová, Veronika Čapláková, Filip Červenák, Iveta Červenková,
Lenka Dolešová, Jana Feruszová, Michala Gáfriková, Sandra Hányšová, Hajnalka
Horváthová, Lenka Chodáková, Mária Janubová, Miriama Juhosová, Lenka Jurčišinová,
Katarína Juríková, Lucia Karvaiová, Martin Kéry, Magdaléna Krásna, Ivona Kubalová,
Mária Macejová, Kristína Procházková, Oľga Tichá, Alexandra Zibrinová
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PREDSTAVUJEME

Diplomanti - 1. cast
PIATACI PREDSTAVUJÚ SVOJE DIPLOMOVÉ PRÁCE

Stabilita a variabilita mitochondriálnej DNA
Saccharomyces cerevisiae školiteľ: prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.
V severnom Izraeli sa nachádza údolie, ktoré vedci nazvali Evolution
Canyon. Pomenovanie vzniklo preto, že sa tam dá pozorovať evolúcia „v priamom
prenose”. V dôsledku rôznej intenzity slnečného žiarenia sa na južnom svahu
údolia vytvorila „africká“ savana, zatiaľ čo severný svah pripomína „európsky“
les. U niektorých organizmov sa našli rozdiely medzi subpopuláciami žijúcimi
na odlišných svahoch, ktoré sú výsledkom adaptácie na dané podmienky
prostredia.
Našou úlohou je skúmať vnútrodruhovú variabilitu izolátov S. cerevisiae z
Evolution Canyon na úrovni mitochondriálnej DNA (mtDNA). Sekvenovaním
vybraných lokusov mtDNA pod rôznym selekčným tlakom porovnáme ich
sekvenčnú variabilitu a stanovíme aj stabilitu mtDNA jednotlivých kmeňov skrz
frekvenciu tvorby petite mutantov.
Hlavným cieľom je odhaliť súvis medzi získanými výsledkami o stabilite
variabilite mtDNA našich kmeňov a charakterom ekologickej niky, ktorú obývajú.

Sona
Vyskocilová

Využitie kvasinkového modelu na skúmanie úlohy ľudskej
katalytickej podjednotky telomerázy v mitochondriách
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.; konzultantka: Mgr. Lucia Šimoničová

Henrieta
Dudeková

Ako biológovia určite viete, že katalytická podjednotka telomerázy (TERT)
má nevyhnutnú úlohu v udržiavaní integrity genómu pridávaním telomérických
repetícií na konce chromozómov. Nedávno sa však zistilo, že tento proteín má aj iné
funkcie okrem telomérickej, ba čo viac, niektoré sú vykonávané mimo jadra: v
mitochondriách. O presnej úlohe hTERT v týchto organelách sa vie málo, z toho
dôvodu skúmame fenomén mitochondriálneho hTERT v kvasinkách. Literatúra
(Haendeler a kol., 2009) hovorí, že export cicavčieho TERT z jadra nastáva ako
odpoveď na oxidačný stres a bunky, ktoré pošlú viac tohto proteínu do mitochondrií,
majú lepšiu životaschopnosť (Singhapol a kol., 2013). Preto predpokladáme, že má
náš proteín ochrannú úlohu v mitochondriách.
Aby sme testovali túto hypotézu, kvasinky transformované hTERT-om
„potýrame“ oxidačným agensom a následne budeme sledovať ich rastové
schopnosti. Zároveň by sme chceli zistiť aj vnútrobunkovú lokalizáciu hTERT
pomocou GFP a napokon funkciu tohto proteínu v udržiavaní mtDNA.

1. Haendeler, J., Dröse, S., Büchner, N., Jakob, S., Altschmied, J., Goy, C., Spyridopoulos, I., Zeiher, A. M., Brandt, U. and
Dimmeler, S. (2009). Mitochondrial telomerase reverse transcriptase binds to and protects mitochondrial DNA and function from
damage. Arterioscler. Thomb. Vasc. Biol. 29 (6): 929-935.
2. Singhapol, Ch., Deepali, P., Czapiewski, R., Porika, M., Nelson, G. and Saretzki, G. S. (2013). Mitochondrial Telomerase
Protects Cancer Cells from Nuclear DNA Damage and Apoptosis. PLOS ONE. 8(1): e52989.
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Romana
Valencíková
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Úloha génu CgPDR16 v kontrole susceptibility a virulencie
kvasiniek Candida glabrata školiteľka: RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
Množstvo zaznamenaných život ohrozujúcich infekcií spôsobených kvasinkovými patogénmi celosvetovo stúpa. V poradí druhým najčastejším druhom vyvolávajúcim fungálne infekcie je oportúnny patogén Candida glabrata. Značné komplikácie
v liečbe pacientov infikovaných C. glabrata vyvoláva znížená vrodená citlivosť
k azolovým látkam, ako aj získané mechanizmy rezistencie voči terapeutikám. Do
súvisu s azolovou rezistenciou sa okrem génov rodiny ABC transportérov dáva aj gén
PDR16, ktorého nadexpresia vplýva na zvýšený eflux liečiv z bunky.
Cieľom diplomovej práce je štúdium úlohy génu CgPDR16 v kontrole
susceptibility a virulencie buniek patogénnych kvasiniek C. glabrata. Experimenty
zameriavame na prípravu delečných mutantov CgPDR16 z klinických izolátov
nesúcich gain-of-function mutácie v géne pre transkripčný faktor CgPDR1. U takto
získaných dvojitých mutantov bude stanovená susceptibilita na antifungálne látky a
expresia génov pre efluxné pumpy.

Sledovanie odpovede buniek Chlamydomonas reinhardtii
na ťažké kovy školiteľka: doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Diplomová práca je zameraná na sledovanie negatívneho vplyvu ťažkých kovov
a potenciálneho bioprotektívneho účinku prírodných látok na základe ich antioxidačných
vlastností preukázaných viacerými in vitro testami. Modelový organizmus,
jednobunkovú zelenú riasu Chlamydomonas reinhardtii, ovplyvňujeme rôznymi
koncentráciami ťažkého kovu a následne zisťujeme jej prežívanie a prípadné typy
poškodení. Metóda Western blot slúži na spozorovanie indukcie stresových heat shock
proteínov a real time PCR na zmenu expresie vybraných génov po ovplyvnení riasy
ťažkým kovom. Súčasne sa zameriavame aj na moduláciu odpovede buniek
Chlamydomonas reinhardtii na stresové podmienky po ovplyvnení prírodnými látkami.

Zuzana
Snahnicanová

Sledovanie výskytu polymorfizmov génu HERV-W v placentách
žien s príznakmi preeklampsie školiteľka: Ing. Helena Gbelcová, PhD.

Petra
Priscáková

Preeklampsia je jedným z najčastejších ochorení na svete, ktoré postihujú ženy
počas tehotenstva. Jej následkom môže dojsť k závažným zdravotným komplikáciam u
žien a aj ich nenarodených detí. Jedným z hlavných príznakov tohto ochorenia je zmenená
úroveň expresie proteínu syncytínu, ktorý je produktom génu ERVWE-1 patriaceho do
génovej rodiny HERV-W.
Cieľom našej diplomovej práce je analýza výskytu možných polymorfizmov vo
vybraných regulačných oblastiach génu ERVWE-1 a zároveň odhalenie možnej asociácie
medzi prítomnými polymorfizmami a preeklampsiou. V prípade zistenia takejto
asociácie by bolo možné zaviesť neinvazívny spôsob včasnej diagnostiky preeklampsie
pomocou sekvenovania.
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FOTONÁVRAT

1

Krakov 2013

2

Podľa pôvodných plánov malo byť ústredným
motívom exkurzie našej katedry v Krakove
zoznámenie sa s výskumom na vybraných
pracoviskách Jagelovskej univerzity. Do úvahy
prichádzala aj návšteva Osvienčimu, či zaujímavostí niekdajšieho sídla poľských kráľov, medzi
ktoré patria Katedrála a Kráľovský hrad na
Wawelskom návrší, najväčšie stredoveké trhovisko v Poľsku Rynek Główny, niekdajšia židovská
štvrť Kazimierz... Ako sa vraví, človek mieni, Pán
Boh mení a prvotný vznešený zámer vyhasol
rýchlejšie než kahan pri kríze s deravým potrubím.
Účastníci zájazdu určite nezabudnú na
neopakovateľnú neplánovanú vyhliadkovú jazdu
a u t o b u s o m p r i a m o c e z Ry n e k G ł o w n y
prechádzajúc napriek zákazu vjazdu popri
kŕmiacich sa holuboch a letných terasách
reštaurácií, následnú možnosť oboznámiť sa s
flórou parku obkolesujúceho historické centrum a
napokon prehliadku policajných manévrov s
promenádou fanúšikov futbalového tímu Widzew
Łódź.
Pre zaujímavosť, Wisła Kraków vyhrala nad
hosťujúcim tímom 1:0.

3

FOTONÁVRAT
4

11

1 symbolom Poľska je Kráľovský hrad Wawel
2 pozorne počúvame
3 tento obrázok naozaj nepochádza
z propagačných materiálov Jagelovskej
univerzity
4 prehliadka schopností poľských strážcov
zákona : na nezaplatenie
5 šarmantný kolektív a magnólia
6 Rynek Głowny v noci
7 Mariánsky kostol patrí medzi
najvýznamnejšie krakovské chrámy,
8 Symbol holokaustu a genocídy – Osvienčim

7

5

5
6

8
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Katkine povedacky
Páni Schekman a Cobange
svetovej vede
Toho roku dostali Nobelovu cenu za fyziológiu
a medicínu páni James Rothman, Randy Schekman
a Thomas Südhof. Cenu si právom zaslúžili za to, že ako
prví preskúmali mechanizmy vezikulárneho transportu,
gény zapojené v tomto deji, proteíny podieľajúce sa na
fúzii vezikúl a signály zapojené v regulácii celého
procesu. Vo svetle takéhoto oznamu mohol ľahko ujsť
pozornosti iný významný počin na poli svetovej vedy –
práca Ocorrafoo Cobangea o protirakovinových účinkoch
exktraktu z lišajníka.
Ocorrafoo Nobelovu cenu pravdepodobne
nezíska nikdy. Dá sa to tvrdiť dokonca s istotou, napriek
tomu, že jeho prelomový výskum sa rozhodlo publikovať
viac než 150 z vyše 300 vedeckých časopisov, do ktorých
bol článok ponúknutý. Na doteraz nepublikujúceho vedca
z úplne neznámeho inštitútu v Afrike pomerne slušný
výkon. Až príliš ohromujúci, zvlášť, keď zvážime,
že článok, ktorý napísal, obsahuje závažné metodologické
chyby, nepresnosti a na prvý pohľad chybné a bombastické závery. Ako je teda možné, že takýto nanič článok
prijalo toľko odborných časopisov? Všetky predsa
aplikujú na prijaté články peer-review proces, teda
recenziu vykonanú kolegami – vedcami, pracujúcimi
v danom odbore. Vysvetlenie, ktoré sa ponúka,
je nelichotivé a pre vedcov, často hodnotených podľa
počtu publikácií, celkom znepokojujúce. Všetky oslovené
časopisy sú „open-access“, teda ponúkajú voľný prístup
k publikovaným článkom pre všetkých. To však zároveň
znamená, že náklady spojené s publikovaním sú pokryté
autorskými poplatkami, hradenými (najčastejšie)
po akceptovaní článku na publikovanie.

Svet ocami doktorandov

Prevádzkovanie takéhoto časopisu sa tak môže
stať celkom lukratívnou záležitosťou, samozrejme,
na úkor kvality. Ukázalo sa, že viacero z časopisov, ktoré
prijali článok doktora Cobangea, boli práve tohto typu.
Žiadny doktor Ocorrafoo Cobange pravdaže neexistuje,
no toto alter ego poslúžilo redaktorovi časopisu Science,
Johnovi Bohannonovi, ako vítaná pomoc pri testovaní
kvality open-access časopisov. Pravdaže, chýba
tu kontrolná vzorka a nie je zaručené, že časopisy
klasického typu by nedopadli podobne. V každom
prípade, tento pokus aspoň osvetlil temnú stránku openaccess publikovania.
Voľný prístup k vedeckým článkom je výborná
myšlienka. Napriek zážitkom doktora Cobangea je aj dnes
na trhu niekoľko kvalitných open-access časopisov
a v USA aj v Európskej únii budú v blízkej budúcnosti
zrejme všetky vedecké články sprístpňované bez poplatku
najneskôr rok po ich vydaní. Budúcnosť voľného prístupu
k vedeckým publikáciám je teda sľubná – a významne
ju môže ovplyvniť aj čerstvý laureát Nobelovej ceny,
Randy Schekman. Okrem štúdia vezikulárneho
transportu bol totiž profesor Schekman do roku 2011
aj šéfredaktorom jedného z najvýznamnejších vedeckých
časopisov, Proceedings of National Academy of Sciences
(PNAS), a dnes stojí za zaujímavým open-access
projektom – časopisom eLife. Hlavným cieľom tohto
projektu, podporovaného tromi z najvýznamnejších
svetových biomedicínskych inštitútov, je publikovať
naozaj významný špičkový výskum vo forme
elektronického, voľne prístupného časopisu. Čitatelia
každého menšieho, elektronického, voľne prístupného
časopisu vysokej vedeckej kvality, vydávaného
povedzme študentami niektorej sympatickej katedry,
tento projekt určite ocenia.
J. Bohannon: Who's Afraid of Peer Review? (2013).
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Uzitocné www stránky
B1ONUMB3R5
„Pokúšali ste sa niekedy zistiť, aký je objem bunky, či koncentrácia ATP v nej?
Venovali ste veľa času hľadaniu v literatúre, ale bezúspešne?”, pýta sa úvodná
stránka databázy Bionumbers, ktorá si klade za cieľ práve takéto hľadania
„biologických čísel” zjednodušiť. Patronát nad databázou má Katedra systémovej
biológie Harvardskej univerzity. Okrem samotnej hodnoty, jednotiek a pôvodného
prameňa, výstup väčšinou obsahuje aj stručný popis metódy merania, či užitočný
komentár. www.bionumbers.hms.harvard.edu
x.minutes.at
Termín preskokové správanie zaviedol v etológii už pomerne dávno jeden z jej
zakladateľov Nikolaas Tinbergen. Dva zápasiace kohúty sa zrazu začnú prehrabovať
v tráve, nerozhodné primáty sa škrabkajú na hlave a študenti pred skúškou majú
neodkladnú potrebu napríklad čosi upratať, či sa „len na 5 minút” ukázať na
Facebooku. Pomocou stránky x minutes at však môžete tento imaginárny sľub
samému sebe naozaj dodržať – stačí iba zadať stránku a čas, ktorý jej prezeraním
chcete stráviť. www.minutes.at

Osobnosti
Milí čitatelia GenetIQ-a, dovoľte mi predstaviť
Vám dve zaujímavé osobnosti. Obidvaja páni, o ktorých
Vám rozpoviem, a ktorých mená zatiaľ uchovám
v anonymite, svojou troškou prispeli do kultúrneho
i vedeckého dedičstva ľudstva.
Prvým z nich je pán X. Má kontroverznú povesť;
hovorí sa o ňom, že je excentrický voľnomyšlienkár. Bol
trikrát ženatý. Rád tancoval. Amatérsky sa venoval
kresleniu a maľovaniu. Pod pseudonymom Ofey sa mu
podarilo niektoré obrazy aj predať. Fascinovalo ho ľudské
(ne)vedomie a dobrovoľne sa nechával hypnotizovať.
Z dlhej chvíle sa stal expertom na otváranie trezorov. Bol
členom pouličnej brazílskej sambovej kapely. Bubnoval
na bongo pri predstaveniach avantgardného baletného
súboru. Nechtiac sa stal sa zdrojom legendy o tajomnom
bubnujúcom a tancujúcom Indiánovi. Pri vojenskom
nábore ho armádna psychiatrická komisia vyhlásila za
duševne menejcenného. Napriek tomu však o ňom bol
neskôr napísaný muzikál, rozhlasová hra aj opera.
Druhou osobnosťou je pán Y. Už v mladom veku
rád experimentoval s elektronikou a preslávil opravovaním rádií. V škole si vymýšľal výpočty a vlastné
symboly. Vďaka synestézii vnímal matematické funkcie
v rôznych farbách. Študoval fyziku na MIT, doktorát
získal na Princetone a pôsobil ako profesor na
univerzitách Cornell a Caltech. V ankete britského
časopisu Physics World sa umiestnil na 7. mieste zo 130
najvýznamnejších fyzikov sveta. Jeho tvár sa, (spolu
s Barbarou McClintock), objavila aj na poštových
známkach zo série American Scientists. Čo myslíte, čo
majú páni X a Y spoločné? Stretli sa niekedy? Mali by sa

vôbec o čom rozprávať? Pravdou je, že spolu zdieľajú viac
ako dosť. Ide totiž o jednu a tú istú osobu. Richard
Feynman, americký fyzik židovského pôvodu, laureát
Nobelovej ceny z roku 1965 za prácu v kvantovej elektrodynamike a fyzike elementárnych častíc. Je známy pre
Feynmanove dia-gramy opisujúce interakciu rôznych
subatomárnych častíc, participáciu v projekte Manhattan
a vo vyšetrovaní katastrofy raketoplánu Challenger.
V prvom rade to však bol človek s nekonečnou zvedavosťou, vášňou pre riešenie záhad a zmyslom pre humor.
Richard Feynman sa rád púšťal do nových vecí
a pozoroval, ako ďaleko to v nich dotiahne. Pre nás môže
byť zaujímavé, že jednou z takýchto oblastí bola aj
biológia. Feynman žil vo vzrušujúcom období fundamentálnych objavov molekulárnej biológie. Nadchli ho
prednášky Jamesa Watsona krátko po tom, ako bola
objasnená štruktúra DNA. Počas letných prázdnin
rekreačne pracoval na biologických projektoch. Jedným z
nich boli experimenty, pomocou ktorých sa snažili prísť na
mechanizmus spätných mutácii. Jeho hypotézou bolo, že
druhá mutácia kompenzuje prvú cez pH danej aminokyseliny.
Feynman je príkladom toho, že vášeň v tom, čo
robíte, vám môže priniesť veľký úspech, a zároveň to
nemusí byť jediná činnosť, ktorej sa venujete. Odvaha
skúšať nové veci a okúsiť nepoznané zážitky sa v nejakej
forme vždy oplatí. Ak by Vás zaujímalo, aký prínos mala
biologická prax v živote kvantového fyzika, Feynman to
zhrnul nasledovne: 1.zlepšila sa mu výslovnosť, 2. začal
lepšie rozpoznávať slabé miesta v experimentoch, 3.
naučil sa otvoriť vrchnák skúmavky prstami tej istej ruky,
ktorou skúmavku drží. Túto techniku odvtedy využíval
každý deň pri otváraní a zatváraní zubnej pasty.
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KALENDÁR

23. september 2013 - 20. december 2013
Katedrový seminár (Biochémia)

výučba v zimnom semestri
25. október 2013

28. október 2013 Stretnutie študentov a pedagógov katedry
stretnutie študentov v Machnáči
(organizátori: 1. Mgr.)

november 2013

08. november 2013
Recruitment of transcription and processing factors
by RNA polymerase II, Kuželov seminár – Richard Stefl, ČR

15. november 2013

22. november 2013
Katedrový seminár (Biochémia)

(Cvičenie k diplomovej práci 1, Diplomová práca 1)

(organizátori: 2. Mgr.)

Katedrový seminár (Biochémia)

23. december 2013 - 06. január 2014

07. december 2014 - 14. február 2014
odovzdanie finálnej verzie správy

Predvianočná punčovica

06. december 2013

13. december 2013
zimné prázdniny

Katedrový seminár (Genetika)

29. november 2013

december 2013
Katedrový seminár (Genetika)

Surveillance of spliceosomal snRNP assembly
Kuželov seminár – David Staněk, ČR

skúšobné obdobie

do 28. januára 2014

odovzdanie indexov na kontrolu výsledkov
do 17. februára 2014 vrátane pre postup do LS (1. ročník Mgr.)
začiatok výučby v letnom semestri
Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie
na http://www.naturaoz.org/seminare.html
(Kuželove semináre), stránke katedry a fakulty.

17. február 2014
Bližšie informácie o zaujímavých seminároch a
prednáškach konajúcich sa v Brne a vo Viedni nájdete
na http://www.mendellectures.muni.cz/2013-2014, resp.
http://www.imp.ac.at/seminars/seminar-calendar/
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