1

ROČNÍK II

ČASOPIS KATEDRY GENETIKY PriF UK

ROZHOVOR

Eliška GÁLOVÁ

„V každej komunite si ľudia majú pomáhať ako v rodine.”
AKTUÁLNE
SPRÁVY

Brno
Rekonštrukcia katedry
ŠVK
Svet ocami doktorandov
FOTONÁVRAT

KOMIKS

2014

GenetIQ
IQ

GenetIQ - Časopis katedry genetiky, PriF UK
• Ročník II • Číslo 1/2014 - 2015
REDAKCIA
Lucia Zeiselová, Katarína Juríková, Henrieta Dudeková,
Jaroslav Ferenc, Filip Červenák
POĎAKOVANIE
Eliška Gálová, Csaba Bognár, Vladimír Kuric,
Lucia Barkocziová, Kristína Bodnárová, Dušan Braný,
Filip Brázdovič, Andrea Cillingová, Júlia Hunková,
Barbora Kráľová, Lucia Lauková, Dušan Loderer,
Simona Saksonová, Zuzana Šándorová,
Martina Šnegoňová, Simona Švajdová, Soňa Vyskočilová
Vaše názory, pripomienky, kritiku, či chválu uvítame
na genetiq.kge@gmail.com alebo osobne v B1-554.

OBSAH

EDITORIÁL
Milí čitatelia,
ako ste si iste všimli, vstupujeme už do štvrtého
týždňa zimného semestra. Nástup do školy
či do práce, opätovné zvykanie si na neustále
prednášky, cvičenia či semináre nebýva
po prázdninách a dovolenkách zvyčajne
jednoduché. Začiatok školského roka
2014/2015 sa Vám preto redakcia GenetIQ-a
rozhodla spríjemniť novým číslom časopisu.
Druhý ročník so sebou prináša nielen
inovovaný grafický dizajn, ale aj povinnosť
splnenia si záväzkov voči minuloročným
piatakom. Z dôvodu dlhšej časovej odmlky
preto uvádzame predstavenie zvyšných
diplomových prác dnes už úspešných
absolventov magisterského stupňa štúdia.
V prvom čísle tohto ročníka sa zároveň môžete
dozvedieť viac o živote docentky Elišky
Gálovej, o jej pracovnom nasadení, plánoch,
aj voľnočasových aktivitách. Prostredníctvom
fotografií si pripomeniete májovú exkurziu
v Brne ale i minuloročnú predvianočnú
punčovicu. Prinášame Vám tiež aktuálne
správy týkajúce sa rekonštrukcie priestorov
katedry aj informácie o Noci výskumníkov,
na ktorej malo zastúpenie i naše pracovisko.
Prajeme Vám príjemné čítanie, úspešné
zvládnutie tohto semestra a tretiakom
bezproblémový vstup do pre nich nového sveta
genetiky.
Za redakciu
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ROZHOVOR
GENETIČKA, v ktorej pracovni vždy
nájdete vlastnoručne vyrobené šperky
a vonné oleje. Človek, ktorému v trávení
voľného času v práci zabráni iba zlomená
noha.
TAJOMNÍČKA KATEDRY , na ktorej stojí
všetko od dizajnu násteniek cez katedrové
exkurzie až po hladký priebeh štátnic, no
nikdy neváha nájsť si čas na problémy
ostatných.

DOCENTKA ELIŠKA GÁLOVÁ

Prvý rozhovor druhého ročníka časopisu GenetIQ
začneme už typickou otázkou. Prečo ste sa rozhodli
študovať genetiku?
Záujem o prírodu vo mne podnietil otec, vyštudovaný
p o ľ n o h o s p o d á r s k y i n ž i n i e r, k t o r ý p r a c o v a l
na Výskumnom ústave pedagogickom. Pochádzal
z dediny, doma pestovali všetko, čo potrebovali,
a v podobnom duchu viedol aj svoje deti, mňa i brata.
Chodieval s nami do záhrady, spolu s ním sme robili svoje
prvé experimenty, napr. rezy pletivami, ktoré sme
pozerali pod lupou. Biológii som sa venovala
už od základnej školy a pokračovala som v nej
aj na strednej škole, kde som sa úspešne zúčastňovala
celoslovenských kôl biologických olympiád. Napriek
tomu som chcela pôvodne študovať záhradnú
architektúru v moravskej Lednici. V tom čase mi však
ochorela mama, a preto som dala prednosť druhej
možnosti, ktorou bola práve genetika v Bratislave. Na
vysokej škole som začala pracovať pod vedením doc.
Blanky Böhmovej, ktorá bola napokon školiteľkou mojej
diplomovej
i dizertačnej práce.
Z akého dôvodu ste sa rozhodli používať vo výskume
rastliny ako modelové organizmy?

v rámci predmetu Genetika 1. Nie je náročné mať na
starosti cvičenia pre stovky žiakov?
Priznávam, v čase prípravy článku alebo habilitačnej
práce nie je jednoduché si správne zorganizovať čas.
Myslím, že v každej komunite by si mali ľudia pomáhať
podobne ako v rodine. Keď jeden z členov v domácnosti
nevládze, ostatní predsa nečakajú, kým si oddýchne,
ale postavia sa zo stoličky a urobia, čo je treba. Vážim
si a ďakujem všetkých kolegom, ktorí sa snažia prispieť
svojou čiastkou i v tomto smere.
Na Katedre genetiky zastávate funkciu študijnej
tajomníčky. Čo je náplňou tejto pozície?
Ako študijná tajomníčka sa venujem problémom našich
študentov. Ak majú napríklad zdravotné ťažkosti
a nemôžu sa zúčastňovať výuky, resp. cvičení, vyhľadajú
ma a snažíme sa nájsť vhodné riešenie. Samozrejme, nejde
iba o moje rozhodnutie. Po porade s viacerými kolegami
alebo s vedúcim katedry sa dohodneme, ako takémuto
študentovi umožníme prekonať vzniknutú situáciu.
Na starosti mám aj organizáciu štátnych skúšok
a prijímacích pohovorov.
Súčasne som i predsedníčka Rady pre pedagogiku v rámci
Biologickej sekcie. V tomto prípade zabezpečujem
kooperáciu medzi študijnými tajomníkmi všetkých
katedier napríklad pri zostavovaní štátnicových otázok
pre bakalársky stupeň.

Rastliny sú podľa mňa fascinujúce živé objekty.
Nedokážu odísť a nepriaznivé podmienky musia,
na rozdiel od ľudí, trpezlivo znášať (smiech). Tieto
okolnosti sú schopné prežiť vďaka mnohým obranným
mechanizmom, ktorými disponujú, a práve na ne sa naše
projekty zameriavajú.

Podieľate sa na chode katedry ešte iným spôsobom,
než bolo spomínané?

Vašu osobu si študenti druhého ročníka bakalárskeho
stupňa biológie už typicky spájajú s Katedrou
genetiky vďaka účasti na prednáškach a cvičeniach

Nevyhýbam sa žiadnej práci, rada urobím všetko potrebné. Práve to môže byť hlavným dôvodom, prečo som
prešla habilitačným konaním iba minulý rok (smiech).

ROZHOVOR
Svoje pracovné nasadenie som musela zmierniť v roku
2010, keď som si zlomila nohu. Vďaka tomu som
sa odnaučila chodiť do práce pravidelne cez víkendy
(smiech). V súčasnosti sa snažíme, aby každú agendu
týkajúcu sa katedry mali na starosti aspoň dvaja ľudia.
Ak náhodou niekto z dvojice vypadne, stále je tu ďalší
človek oboznámený s danou problematikou. Ako príklad
môžem uviesť organizáciu katedrových exkurzií.
Venujem sa jej spolu s doktorkou Sepšiovou. Je to veľmi
príjemný človek, a preto ma spolupráca s ňou teší.
Koncom roka 2012 vyšla kniha Biológia pre 2. ročník
gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným
štúdiom. Na príprave jednej z kapitol, Dedičnosť
a premenlivosť, ste sa podieľali Vy i s docentkou
Ševčovičovou.
S ponukou spoluautorstva ma oslovila docentka Ušáková,
ktorá pracuje na Katedre didaktiky. Poznáme sa vďaka
štátnicovým komisiám. Ja som potom oslovila
doc. Ševčovičovú. Práca s ňou je pre mňa vždy potešením
a zároveň si ju vážim za jej prístup k učeniu
a vysvetľovaniu aj zložitých procesov formou prístupnou
pre študentov. I keď písanie vo dvojici má svoje úskalia
a ide niekedy pomalšie, kniha, ktorá takýmto spôsobom
vznikne, má mnohokrát väčší záber a hĺbku než tá, ktorú
by napísal osamotený autor. Učebnica dokonca získala
ocenenie Najkrajšia kniha Slovenska 2012. Myslím,
že knižka je naozaj pekná, nielen naša kapitola (smiech).
Pre deti je dôležité i estetické hľadisko a dobrá ilustrácia
môže problém vysvetliť lepšie ako kvantá textu. Preto
sa často hovorieva, radšej raz vidieť, ako stokrát počuť
alebo čítať.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Ak náhodou odídem z práce pred siedmou večer, jedna
z mojich kamarátok sa spýta, či mám pol dňa dovolenky.

Vlastnoručne vyrobené
šperky doc.Gálovej
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V súčasnosti však trávim v práci menej času, zmenila
to spomínaná zlomená noha pred štyrmi rokmi. Jednou
z mojich voľnočasových aktivít je napríklad výroba
šperkov. Vlastním už niekoľko „špercifikátov“, ktoré
som získala na Vysokej škole výtvarných umení.
Zvyčajne v lete na jej pôde organizujú kurzy šperku
pre verejnosť pod vedením PhD. študentov (www.akademiasperku.sk). Okrem toho rada pracujem
v záhrade,
páči sa mi aróma zeme. Vône hrajú v mojom živote
významnú úlohu. Aj preto si zvyknem pripravovať rôzne
oleje a gély. Nemyslím však polyakrylamidové (smiech),
ale také, ktorými sa môže potierať telo a majú aromaterapeutické účinky.
Pri niekoľkých príležitostiach ste spomínali Vašu
záľubu v čínskom horoskope.
Áno, z pohľadu biológa ma na čínskom horoskope fascinuje práve jeho rozdelenie podľa ročných cyklov. Pre
prírodu sú rôzne cykly príznačné. Deti narodené
v roku plnom úspechu podľa mňa môžu byť ovplyvnené
inak než deti narodené v roku vojen či hladu. Taktiež má
vplyv i mesiac narodenia, či matka prežívala tehotenstvo
v lete s dostatkom stravy bohatej na vitamíny, alebo
v zime, keď konzumovala skôr mäsitú potravu než čerstvé
ovocie a prijímala menej slnečných lúčov.
Viete zo svojich skúseností povedať, či sa zhoduje
charakteristika človeka podľa znamenia, v ktorom sa
narodil?
Neviem, či sa dajú ľudia tak ľahko zaškatuľkovať.
V tomto prípade som len pozorovateľ. Každý z nás
má rôzne podoby daného znamenia, u niekoho môže byť
viac pozitívnych charakteristík, u iného opačne. Je iba
otázkou, aká podoba sa prejaví. Do istej miery to závisí
aj od prostredia, ktorému je človek vystavený. Strava
a preferovaný životný štýl sa spolupodieľajú na našom
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ROZHOVOR

formovaní. O tejto téme hovorí i knižka od Lissy
Rankinovej Myseľ je mocný lekár, ktorú práve čítam.
Autorka sa snaží na základe vedeckých štúdii poukázať
na schopnosť ovplyvniť svoj zdravotný stav typom
myslenia. Spomína sa v nej príspevok, ktorý hovorí
o Číňanoch žijúcich v USA. Napriek tomu, že žijú
americký spôsob života, dožívajú sa nižšieho veku než
Američania. Jedným z dôvodov môže byť i fakt, že svojim
horoskopom veria v „nezdravej“ miere. Podľa mňa by mal
byť každý natoľko triezvy, aby si uvedomil, čomu verí.
Áno, čínsky horoskop môže byť smerom, no nie samotnou
cestou, všetko je v rukách daného človeka. Chybou nie
je horoskop, ale myšlienka v hlave.
Aký vzťah majú Vaše deti ku Katedre genetiky?
Dcéra sem chodí pomáhať asi už od základnej školy, teraz
má 28 rokov. Nedávno sa zúčastnila napríklad aj prípravy
novej „výstavky“ fotografií z posledných exkurzií. Syn
zase napríklad vyrobil návrh loga katedry. V prípade,
že sa ľudia o spoluprácu príliš netrhajú, radšej oslovíte
niekoho, komu môžete dať danú úlohu príkazom.
A to sú práve rodinní príslušníci (smiech).

SPRÁVY
Čo by ste priali našej katedre do nasledujúcich rokov?
V prvom rade si želám, aby sme mohli lepšie zariadiť
laboratóriá a učebne, na čo je však potrebný istý balík
financií. Páči sa mi aj myšlienka spoločných priestorov,
kde by boli sústredené zariadenia, akými sú napríklad
centrifúgy. Ľudia by tak neboli odkázaní iba na vybavenie
vo svojom laboratóriu. Mojím snom je aj zveľadenie
knižnice (pozn. red.: Rozhovor vznikol ešte pred
rekonštrukciou knižnice). Mohla by sa stať centrom
vzdelávania študentov vďaka možnosti čítania si v
dostupných knihách a časopisoch. Nie všetko by som však
chcela meniť. Dúfam, že podujatia, akými sú stretnutia
pedagógov a študentov, mikulášske večierky či exkurzie
budú organizované i v budúcnosti. Stáva sa, že o ne
študenti niekedy neprejavujú záujem, čo je podľa mňa
škoda. Práve s týmito akciami sú totiž spájané mnohokrát
posledné spontánne a nestrojené zážitky študentského
života, na ktoré si človek o pár rokov neskôr s radosťou
spomenie.

ŠTUDENTSKÁ
VEDECKÁ KONFERENCIA

Podobne ako po minulé roky, i v letnom semestri 2014
sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave konala Študentská vedecká
konferencia. Na jej príprave sa výraznou mierou podieľali
aj členovia našej katedry: docentka Ševčovičová
a doktorka Džugasová (podpredsedkyne Organizačného
výboru), doktorka Sepšiová a Maja Al Beyroutiová.
Na konferencii našu katedru reprezentovalo
16 účastníkov, medzi nimi aj Romana Valenčíková,
ktorá získala za prednášku Príprava a charakterizácia
delečných mutantov v géne PDR16 u patogénnej
kvasinky Candida glabrata ocenenie za najlepší
príspevok z oblasti biológie. Blahoželáme!
foto: Csaba Bognár

SPRÁVY
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PROMÓCIE 2014
4. júna 2014 sa genetickí piataci
dočkali odmeny za hodiny strávené
v laboratóriách, nad písaním
diplomoviek a učením sa na štátnice.
Slávnostné udelenie titulu magister,
magisterka sa udialo tradične v Aule
Univerzity Komenského, za prítomnosti členov vedenia univerzity
a zástupcov Prírodovedeckej fakulty.
Promóciám predchádzala oveľa
zábavnejšia časť ukončenia štúdia:
maľovanie na chodník pred fakultou.
To h t o r o č n í p i a t a c i s i v y b r a l i
Mendelove hrášky, čím zakontrovali
zelenej dvojzávitnici botanikov.
Našim úspešným absolventom
blahoželáme!

ABSOLVENTI 2013/2014
Lucia Barkocziová, Kristína Bodnárová, Dušan Braný, Jana Brósková, Henrieta
Dudeková, Zuzana Grmanová, Júlia Hunková, Lukáš Jakl, Lenka Kalinková, Barbora
Kráľová, Lucia Lauková, Dušan Loderer, Mária Mattová, Petra Priščáková, Simona
Saksonová, Zuzana Sňahničanová, Zuzana Šándorová, Marek Šlenker, Martina
Šnegoňová, Simona Trubačová, Romana Valenčíková, Lenka Vokálová, Soňa
Vyskočilová, Lucia Zeiselová
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PREDSTAVUJEME

Keďže sme v minulom školskom roku nestihli uverejniť
DIPLOMANTI (3. časť)
predstavenia diplomových prác všetkých vtedajších
piatakov, prinášame Vám poslednú skupinu pozostávajúcu z už úspešných absolventov magisterského štúdia genetiky.

BARBORA KRÁĽOVÁ

Pšenica – Triticum, je jednou z dôležitých kultúrnych
rastlín, o čom svedčí aj fakt, že po kukurici je druhou
najpestovanejšou plodinou na svete. Okrem toho
je míľnikom evolúcie samotného človeka, pretože
sa spája s kľúčovou udalosťou sprevádzajúcou vznik
poľnohospodárstva, a síce jej domestikáciou. Spomedzi
iných plodín má omnoho komplikovanejší fylogenetický
pôvod, je teda dôležité objasnenie evolučnej histórie
rôznych taxónov tohto druhu. Akumulácia takýchto
informácií by prispela k spresneniu klasifikácie a tiež
k snahe o zachovanie biodiverzity. Našou snahou bude
použiť qPCR na stanovenie stupňa domestikácie
u rôznych divorastúcich a domestikovaných taxónov
tetraploidných pšeníc. Cieľom bude porovnanie zistenej
miery domestikácie taxónov s ich fylogenetickým
začlenením v rámci evolučných stromov a to na základe
pozorovania expresie génov kódujúcich CWI1 a CWI2
(Cell Wall Invertase), ktoré majú kritickú úlohu počas
ontogenézy pšenice. Produkty týchto génov totiž štiepia
sacharózu na molekuly fruktózy a glukózy, ktoré
sú dôležité pri biosyntéze škrobu a ovplyvňujú tak
hmotnosť zrna – jeden zo znakov domestikačného
syndrómu.

DUŠAN LODERER
Sledovanie potenciálnych
bioprotektívnych účinkov
emodínu
Školiteľka:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová,

Emodín je prirodzene sa vyskytujúci sekundárny
metabolit, prítomný v koreňoch a stonkách rôznych
rastlín. Ďalej sa nachádza u plesní a lišajníkov. Rastlina
Rheum palmatum (rebarbora dlanitá), ktorej koreň
obsahuje veľké množstvo emodínu, sa využívala
v tradičnej čínskej medicíne na liečenie žlčových

kameňov, rôznych zápalov, hepatitídy a iných ochorení.
Najnovšie štúdie odhalili jeho enormný protinádorový
potenciál. Schopnosť emodínu inhibovať defektnú
bunkovú proliferáciu u rôznych typov nádorov
je zabezpečená širokou škálou mechanizmov. Jedným
z nich je tvorba reaktívnych foriem kyslíka (ROS), čím
dochádza ku nami žiadanej apoptóze rakovinových
buniek. Nakoľko sa o jeho antioxidačnej a prípadnej
prooxidačnej aktivite nevie veľa, rozhodli sme sa
zamerať túto diplomovú prácu práve na sledovanie
vplyvu emodínu na antioxidačný status v bunkách
kvasinky S. cerevisiae. Pomocou in vitro a in vivo testov
chceme určiť aktivitu a úroveň expresie vybraných
antioxidačných enzýmov.

SIMONA SAKSONOVÁ
Odpoveď rastlinných buniek
na ovplyvnenie ťažkými
kovmi a nízkoteplotnou
plazmou
školiteľka:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Aplikácia nízkoteplotnej plazmy (NTP) na povrch
semien rastlín je v súčasnosti atraktívnym spôsobom
mikrobiálnej dekontaminácie bez negatívneho vplyvu
na parametre ovplyvňujúce úrodnosť plodín. Novou
výzvou pri skúmaní NTP je testovanie miery genotoxicity
v jadrách semien ošetrených NTP, pretože
experimentálne pozorovania potvrdzujú indukciu
oxidačného stresu u takto ovplyvnených rastlín. Cieľom
práce je detekcia genotoxického poškodenia v jadrách
Pisum sativum L. indukovaného pôsobením ťažkých
kovov (Cu a Cd) a NTP pomocou metódy Comet assay.
Sesilný spôsob života neumožňuje rastlinám uniknúť
pred negatívnymi vplyvmi životného prostredia, ktorými
sú aj ťažké kovy vyvolávajúce oxidačný stres. Obranné
mechanizmy na molekulárnej úrovni rastlinám
zabezpečujú minimalizovanie stresu a s tým súvisiace
DNA poškodenie. Jedným z možných mechanizmov
obrany je tzv. adaptive response effect – adaptívna
odpoveď. Uplatňuje sa, keď vystavíme bunky alebo
organizmus minimálnej dávke genotoxického agensu,
ktorá navodí zvýšenú rezistenciu organizmu na vyššie
dávky tohto alebo iného agensu podaného neskôr.
Predpokladáme, že použitie vhodnej expozičnej dávky
NTP v predovplyvňovacej fáze navodí kaskádu
opravných a antioxidačných procesov vo fáze
regenerácie, ktoré budú viesť k zníženiu poškodenia

PREDSTAVUJEME
DNA po následnom ovplyvnení ťažkým kovom. Pokusy
sprevádza detekcia heat shock proteínu (HSP70), ktorý
je sprievodným markerom prítomnosti stresu.

ZUZANA ŠÁNDOROVÁ
Komparatívna
bioinformatická analýza SL
sekvencií a SL RNA
rôznych druhov
eukaryotov
školiteľ:
Mgr. Matej Vesteg, PhD.

Jedným z typov zostrihu intrónov je aj tzv. SL (Spliced
Leader) trans-splicing, ktorý predstavuje
spliceozómom sprostredkovaný prenos krátkej
nekódujúcej RNA sekvencie (SL sekvencie) z 5’-konca
špecializovanej SL RNA molekuly na pre-mRNA
molekulu. Výsledkom je tvorba rôznych mRNA
molekúl s rovnakou sekvenciou na ich 5’-konci. Celý
proces si vyžaduje vzájomné molekulárne interakcie
SL RNA molekuly, spliceozómu a 5'-konca pre-mRNA.
Takýto zostrih bol pozorovaný u viacerých
fylogeneticky nepríbuzných druhov eukaryotov.
V našej práci sa snažíme odpovedať na otázku,
či proces takéhoto trans-splicingu prebiehal
už u spoločného predka všetkých eukaryotov
a u väčšiny sa tento znak stratil alebo sa tento
mechanizmus úpravy pre-mRNA vyvinul viackrát
nezávisle u rôznych nepríbuzných línií eukaryotov.
Cieľom práce je bioinformatické porovnanie SL a SL
RNA na nukleotidovej úrovni a predikcia
sekundárnych štruktúr SL RNA molekúl. Z výsledkov
sa dá predpovedať pôvod tohto procesu, a teda
či sa vyvinul viacnásobne alebo iba raz v spoločnom
predkovi všetkých eukaryotov.

DUŠAN BRANÝ
Fylogenéza hexaploidných
taxónov pšeníc
školiteľ:
doc. RNDr. Miroslav Švec, Csc.

Pšenica letná (Triticum aestivum L. (DDBBAA)) a jej
poddruhy predstavujú zdroj až 20 % kalórií
v celosvetovej konzumácii. Na rozdiel od iných rastlín,
ako napríklad ryža, jačmeň alebo kukurica, počas svojej
fylogenézy prekonala viaceré polyploidizačné procesy,
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na ktorých participovalo niekoľko samostatných taxónov.
Tento fakt z pšenice letnej okrem poľnohospodársky
využívanej rastliny robí aj vhodný modelový objekt na
štúdium fylogenézy. Cieľom tejto práce bude pomocou
štúdií DNA polymorfizmov odpovedať na otázku, či
pôvod hexaploidných poddruhov pšenice letnej je
monofyletický, polyfyletický, alebo retikulárny.
Konkrétne bude sledovaná a porovnávaná miera
polymorfizmov v rámci sekvencie pseudogénu q na 5B
chromozóme u tetraploidných aj hexaploidných foriem.
Doplnkovou metódou bude analýza DArT
polymorfizmov. Zároveň, na základe taxón-špecifických
markerov sa pokúsime stanoviť, ktorý z tetraploidných
taxónov Triticum turgidum ssp. bol materským
komponentom pri vzniku hexaploidnej pšenice.

LUCIA LAUKOVÁ
Hľadanie potenciálnych
proteínových partnerov
telomerického Tay1
proteínu u kvasinky
Yarrowia lipolytica
školiteľka:
RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

Na koncoch eukaryotických chromozómov
sa nachádzajú nukleoproteínové štruktúry nazývané
teloméry. Teloméry sú tvorené telomerickou DNA, ktorá
je v prevažnej miere zostavená z tandemových repetícií
a špecificky naviazaných telomerických proteínov.
Telomerické proteíny chránia konce chromozómov pred
účinkami nukleáz a reparačných enzýmov a pomáhajú
bunke regulovať dĺžku telomér. Kvasinka Yarrowia
lipolytica predstavuje v oblasti telomér pomerne nový
objekt výskumu. Nakoľko je evolučne vzdialená od
ostatných kvasinkových druhov, pravdepodobne
disponuje aj odlišným súborom telomerických proteínov.
Doteraz bol na našom pracovisku u tejto kvasinky
objavený teloméry-viažúci proteín Tay1 (Telomereassociated in Yarrowia lipolytica 1). Tento proteín má dve
špecifické DNA- väzobné Myb domény, ktorými sa viaže
na dvojvláknovú telomérickú DNA. Bol objavený na
základe sekvenčnej homológie jeho Myb domén s Myb
doménami TRF1 a TRF2 telomerických proteínov
cicavcov a vláknitých húb. Zaujímavé je, že Myb domény
Tay1p vykazujú vyššiu podobnosť k Myb doménam
cicavčích proteínov TRF1 a TRF2 ako k Myb doménam
Taz1p a Tbf1p S. pombe alebo Rap1p S. cerevisiae.
Nakoľko je vysoko pravdepodobné, že Tay1 proteín nie je
jediným telomerickým proteínom u Yarrowia lipolytica,
konečným cieľom tohto projektu je nájsť jeho
proteínových partnerov.
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PREDSTAVUJEME
LUCIA BARKOCZIOVÁ

školiteľka:
RNDr. Katarína Závodná, PhD.

Najčastejšou dedičnou formou karcinómov kolorekta je
tzv. Lynchov syndróm (hereditárny nepolypózny
karcinóm kolorekta). Je to AD dedičné ochorenie,
zapríčinené zárodočnými mutáciami v tzv. missmatch
reparačných (MMR) génoch. Prítomnosť patologickej
mutácie v MMR génoch predstavuje 80 % riziko vzniku
karcinómu hrubého čreva (príp. aj iných
extrakolonických nádorov) počas života u jej nositeľa.
Produkty týchto génov vytvárajú multiproteínové
komplexy, ktoré sú zodpovedné za opravu
postreplikačných chýb DNA. Odhalenie zárodočných
mutácií v MMR génoch definitívne potvrdí diagnózu,
umožní následne vyšetriť členov rodiny a identifikovať
príbuzných s mutáciou, ktorí sú zaradení do špeciálnych
preventívnych programov. Včasné diagnostikovanie
ochorenia a liečba zvyšujú šance pacienta na prežitie.
Algoritmus vyšetrovania HNPCC pacientov je však
pomerne zložitý. Cieľom mojej práce je prispieť
k efektívnejšiemu záchytu patologických zárodočných
mutácií u pacientov s podozrením na Lynchov syndróm,
prostredníctvom sekvenačnej a fragmentačnej (metóda
MLPA) analýzy troch MMR génov: MLH1, MSH2
a MSH6.

KRISTÍNA BODNÁROVÁ
Sledovanie účinkov
emodínu na rôznych
modelových systémoch
školiteľka:
doc. RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Rastlinné extrakty často disponujú rôznymi bioprotektívnymi látkami a pre ich priaznivé účinky
sa už roky využívajú v ľudovom liečiteľstve.
V budúcnosti by na báze týchto látok a ich derivátov
mohli vznikať nové účinné liečivá, ktoré by predstavovali
prírodnú alternatívu ku synteticky pripraveným liekom.
Viaceré sekundárne metabolity však môžu na organizmus
pôsobiť aj škodlivo. Z tohto dôvodu je preto nutné
analyzovať vplyv týchto látok na organizmus a podrobiť
ich batérii testov. V rámci diplomovej práce
sa zameriavam na antrachinón emodín, ktorý je
prekurzorom hypericínu – jednej z biologicky

najvýznamnejších látok extraktu z ľubovníka
bodkovaného (Hypericum perforatum L.), ktorá pre
svoju fotocitlivosť našla využitie vo fotodynamickej
terapii. Cieľom práce je overiť fototoxický potenciál
emodínu a sledovanie jeho genotoxického účinku na
ľudské periférne lymfocyty využitím metód ako Comet
assay, či CFGE (gélová elektroforéza pri konštantnom
napätí).

JÚLIA HUNKOVÁ
Tranzientná expresia
cudzorodých génov
v rastlinách
školiteľ:
RNDr. Zdeno Šubr, CSc.

Vírus šarky slivky (PPV) patrí medzi najviac závažné a
ekonomicky nákladné ochorenie kôstkovín. Listy
postihnutých rastlín sú deformované, plody nie sú vhodné
na konzumáciu ani ďalšie spracovanie. Kruhové lézie
pripomínajú kiahne, odkiaľ pochádza aj názov ochorenia
(šarka = názov kiahní v bulharčine, pričom prvé prípady
boli opísané práve v tejto krajine). Vyskytuje sa skoro vo
všetkých krajinách, pričom Slovensko patrí medzi oblasti
mimoriadne vysokého rozšírenia. Podobne ako iné
rastlinné vírusy, aj PPV môže byť adaptovaný ako
expresný systém pre produkciu cudzorodých peptidov –
či už vo forme voľných proteínov, alebo len krátkych
epitopov na povrchu viriónov. Cieľom mojej diplomovej
práce bolo využiť PPV na expresiu časti kapsidového
proteínu vírusu mozaiky lucerny v modelovom
organizme Nicotiana benthamiana (v oboch vyššie
spomenutých formách). Rastliny sme transfekovali
rýchlou a efektívnou biolistickou metódou. Výsledný
produkt budeme detegovať elektroforeticky, prípadne
metódami na detekciu proteínov. V ideálnom prípade
bude záverečným krokom purifikácia produktu
z rastlinného pletiva.

MARTINA ŠNEGOŇOVÁ
Deriváty kvercetínu –
príprava, antioxidačné
vlastnosti a ich interakcie
s biomakromolekulami
školiteľ: RNDr. Pavol Koiš, CSc.
konzultantka:
doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

V mojej diplomovej práci sa zameriavam na antioxidačné
vlastnosti derivátov kvercetínu a ich kovových
komplexov, pričom sa snažím prepojiť znalosti
o základných antioxidačných mechanizmoch s úlohou

FOTONÁVRAT
týchto flavonoidov ako interakčných partnerov
nukleových kyselín a proteínov. Hoci dnes vieme,
že flavonoidy majú množstvo účinkov využiteľných
v modernej medicíne, málo sa vie o molekulárnych
mechanizmoch, ktoré ovplyvňujú, či o konkrétnych
molekulách, s ktorými v rámci biologického systému
interagujú pri vykonávaní svojej funkcie. Experimenty sú
orientované na moderné bioanalytické metódy, najmä
afinitnú polyakrylamidovú gélovú elektroforézu
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(A-PAGE), spektroskopické techniky a izotachoforézu
v spojení s kapilárnou elektroforézou (ITP-CZE). Pre APAGE sa snažíme vyvinúť vhodný experimentálny dizajn
založený na derivátoch kyseliny akrylovej, vhodných
na prípravu afinitných gélov s naviazaným rutínom.
Komplexy flavonoidov s kovmi môžu byť z biologického
hľadiska nemenej zaujímavé, spomínajú sa najmä ako
potenciálne protirakovinové liečivá.

PREDVIANOČNÁ PUNČOVICA 2013
Tradícia posedenia pedagógov a študentov pri dobrom
punči v predvianočnom období pokračovala aj minulý
rok pár dní po Mikulášovi. Okrem popíjania
a občerstvenia boli na programe súťaže, ktoré si pre
prítomných pripravili organizátori večera, piataci.
Najzábavnejšou disciplínou bolo dabovanie scénok
z legendárnej českej filmovej trilógie Slnko, seno,...
(ústredná téma: príchod GMO kontroly na Katedru
genetiky) v podaní nič netušiacich aktérov: profesora
Tomášku, docentiek Gálovej a Ševčovičovej, doktorky
Džugasovej a Filipa Červenáka.

Súčasťou punčovice bola aj tradičná a obľúbená
súťaž o najlepší koláč či zákusok. Odborná porota
si spolu s ostatnými na prinesených dobrotách
výborne pochutnala, mala však aj neľahkú úlohu
vybrať z nich tie najlepšie. Vďaka GenetIQ-ovi
si môžete poštekliť svoje chuťové poháriky dvoma
z víťazných zákuskov. Samozrejme, prikladáme iba
recepty, ale veríme, že ich prípravu zvládnete ľavou
zadnou. Dobrú chuť!
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FOTONÁVRAT

MARLENKA
Suroviny (cesto)
250 g stuženého tuku (Hera)
300 g kryštálového cukru
400 g hladkej múky 00
3 polievkové lyžice medu
3 vajcia
1 čajová lyžička sódy bikarbóny
Suroviny (krém)
1 plechovka sladeného kondenzovaného mlieka (Salko)
300 g masla
Postup
príprava cesta: Nad hrniec s vriacou vodou postavte
misku tak, aby sa nedotýkala hladiny. Do misky dajte
Heru, nechajte rozpustiť. Pridajte vajcia, med, cukor,
múku a sódu bikarbónu, zmes miešajte asi 10 minút,
pokiaľ cesto nezíska zlatistú farbu. Cesto rozdeľte
na 6 dielov.
pečenie plátov: Na plech natiahnite
papier na pečenie a obkreslite naň rozmery menšieho
plechu. Do predkresleného obdĺžnika rozotrite gumovou
stierkou cesto v čo najtenšej vrstve a pečte dozlatista
7 minút pri 180 °C. Rovnako pokračujte s ostatnými
plátmi.
príprava krému: Zatvorenú plechovku
sladeného kondenzovaného mlieka vložte do hrnca
s vodou. Dve hodiny varte na miernom plameni

(je možné i deň vopred) – mlieko skaramelizuje
a stuhne. Vychladnuté Salko vyšľahajte spolu
so zmäknutým maslom dohladka. Krém natrite
na jednotlivé pláty, uložte ich na seba a zaťažte do
druhého dňa. Na záver natrite aj vrchný diel zvyškom
krému a posypte pomletými orechmi.

ŠARIŠSKÝ
JABLKOVÝ KOLÁČ
Suroviny
4 veľké jablká
1/2 hrnčeka nasekaných orechov
100 g čokolády na varenie
4-5 vajec, 1 a 1/2 hrnčeka kryštáloveho cukru
2 hrnčeky hladkej múky
1 kávová lyžica škorice
1 kávová lyžica sódy bikarbóny
1 hrnček oleja
Postup
Celé vajcia rozmixujeme, potom pridáme kryštálový
cukor a šľaháme. Pomaly prilievame olej, pridávame
hladkú múku, škoricu a sódu bikarbónu, na záver
vmiešame nasekané orechy a na kúsky posekanú
čokoládu. Jablká ošúpeme a na kocky nakrájané
vmiešame do cesta. Plech vystelieme papierom
na pečenie a pri teplote 180 stupňov Celzia pečieme
50 minút.

FOTONÁVRAT
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EXKURZIA – BRNO 2014
Aj tento kalendárny rok sa pedagógovia a študenti
Katedry genetiky zúčastnili v termíne 15. – 16. mája
zahraničnej exkurzie. Jej hlavným bodom bola návšteva
vysokoškolského ústavu Masarykovej univerzity
spadajúceho pod Stredoeurópsky technologický inštitút
(CEITEC). Potom, čo profesor Jiří Fajkus poskytol
bližšie informácie o hlavných prioritách CEITECu
a zameraní jednotlivých výskumných skupín,
nasledovala prehliadka niekoľkých pracovísk vrátane
Národného NMR centra Josefa Dadoka, kde použitie
NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopie
umožňuje detailné štúdium štruktúry a dynamiky
biomolekúl.
Stála expozícia s názvom G. J. Mendel – človek, opát
a vedec v brnenskom Mendelovom múzeu predstavila
účastníkom exkurzie jedného z najslávnejších Čechov

ako komplexnú osobnosť zaujímajúcu sa nielen
o šľachtenie, ale aj o včelárstvo či meteorológiu.
Exteriéry augustiánskeho opátstva, v ktorom múzeum
sídli, spolu so sochou autora prvých zákonov genetiky
poskytli pravé zátišie pre spoločnú fotografiu.
Druhá časť dvojdňového výletu patrila spoznávaniu
ďalších obcí Juhomoravského kraja. Individuálne
prehliadky Mikulova sa niesli predovšetkým v znamení
návštevy tunajšieho zámku a zámockých záhrad,
dietrichsteinskej hrobky, židovských pamiatok
či prírodnej rezervácie Svatý kopeček.
Ukončenie exkurzie sa nieslo v duchu osobného
oboznámenia sa s produktmi dlhoročného šľachtenia –
pri ochutnávke vín v priestoroch zámku vo Valticiach.
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AKTUÁLNE
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REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV KATEDRY
V letných mesiacoch, keď si študenti užívali zaslúžené
prázdniny, prebiehala na pôde Katedry genetiky
rozsiahla rekonštrukcia. Celkové náklady na
prestavbu a zariadenie dvoch nových laboratórií
a knižnice (seminárnej miestnosti) sa vyšplhali
na približne 90 000 eur. Veľká vďaka patrí doc.
Ševčovičovej za jej čas, energiu a dávku psychického

zdravia, ktorú obetovala pri vybavovaní premeny starých
priestorov na moderné pracoviská. Slávnostného
otvorenia zrenovovaných miestností sa 19. septembra
zúčastnil aj dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. Fakulta
financovala nové laboratórium pre študentov, čo napokon
predstavovalo polovicu zo spomínaných výdavkov.

NOC VÝSKUMNÍKOV
Počas tohtoročnej Noci výskumníkov konajúcej
sa posledný septembrový piatok odkryla
návštevníkom tajomstvá svojej práce aj Katedra
genetiky. Pod záštitou docentky Mirky Slaninovej a
v spolupráci s kolegami z Katedry biochémie
izolovali naši doktorandi (Katarína Juríková, Lucia
Karvaiová, Lucia Zeiselová, Filip Brázdovič, Filip
Červenák) deťom i dospelým DNA z bukálnej
sliznice, asistovali im pri nanášaní vzoriek na
separačný gél v elektroforetickej aparatúre a
pomocou prezentácie v počítači vysvetľovali
mechanizmus vybraných bunkových procesov.
Mnohí návštevníci od nás odchádzali so suvenírom
v ruke – skúmavkou, v ktorej sa nachádzala
precipitovaná nositeľka ich vlastnej genetickej
informácie.

foto: Vladimír Kuric
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NIELEN RELAX

KATKINE POVEDAČKY
VEREJNOSŤ ZA VEDU
Všeobecné povedomie ľudí o tom, čo sa práve deje
vo vede do veľkej miery záleží od schopnosti vedcov
popularizovať svoj výskum a profesionálnej úrovne
novinárov píšúcich o vede v miestnej tlači. Celkom nový
pohľad však môže priniesť človeku priama účasť
na vedeckom experimente. Pre ľudí, ktorí sa cítia na viac,
než len na darovanie svojich tkanív a požívanie
experimentálnych medikamentov, sa v posledných
desaťročiach otvorili nové cestičky. Niektorí amatérski
nadšenci majú väčšie šťastie — spolupráca s laikmi
má v niektorých oblastiach vedy významnejšiu tradíciu
než inde. Amatérski botanici, ornitológovia alebo
astronómovia môžu svojimi pozorovaniami naozaj
prispieť k vedeckému poznaniu. Nakoniec, boli
to dobrovoľníci v projekte Galaxy Zoo, ktorí na snímkach
hviezdnej oblohy pri počítaní galaxií objavili zvláštne
hráškovité galaxie — dnes známe ako Green Peas, miesta,
kde sa veľmi často rodia nové hviezdy. V biológii by bez
pomoci dobrovoľníkov z radov verejnosti nikdy nebolo
možné získať obrovské množstvo údajov
o výskyte vtákov, opeľovačov alebo vzácnych druhov
hmyzu.
Na druhej strane, popularizovať alebo zapojiť
laikov do niektorých oblastí vedy môže byť o trochu
komplikovanejšie. Kvantová fyzika a molekulárna
biológia by o tom mohli povedať svoje, police
bombasticky nazvaných, no načisto nezrozumiteľných
popularizačných kníh nech sú toho večným mementom.
Napriek komplikáciám však vzniká veľa projektov, ktoré
zapájajú verejnosť do riešenia problémov z týchto oblastí.

Tieto projekty oslovujú ľudí, ktorí sa zaujímajú o modernú
biológiu, ale nie tak, aby trávili svoj voľný čas vonku,
počítajúc okololetiace kolibríky. (Zvlášť u nás by mohlo
ísť o pomerne nezáživnú činnosť.) Vtip je v tom, že vedci,
pracujúci na niektorých náročných projektoch, prišli
s geniálnou myšlienkou — dizajnovať úlohu pre laikov
ako počítačovú hru. Dnes sa tak státisíce ľudí podieľajú
na mapovaní prepojení neurónov v sietnici oka,
na predikovaní trojrozmernej štruktúry proteínov alebo na
dizajnovaní kvantového počítača. Nie je to celkom
zadarmo — hráči sa nakoniec môžu stať spoluautormi
vedeckého článku, aj keď niekedy iba ako hráčsky
kolektív (napríklad ako the EyeWirers).
Investovať čas do vývoja počítačovej hry
zodpovedajúcej vedeckému projektu by stálo možno
príliš veľa námahy, keby išlo iba o popularizáciu vedy.
Pravdou však je, že v niektorých veciach sú ľudia ešte stále
lepší, než počítače — a jednou z týchto vecí je aj rýchla
optimalizácia, zvlášť, keď ide o problém veľmi
komplikovane definovaný a riešiteľný výpočtovo, ale
dobre reprezentovaný graficky. Takým sú napríklad
už spomínané štruktúry proteínov alebo prepojenia
neurónov. V nepočítačových projektoch môžu domáci
vedcom pomôcť svojou znalosťou prostredia —
klimatológovia až po upozornení od miestnych Inuitov
zmenili svoje meteorologické modely tak, aby lepšie
opisovali klimatické zmeny na Aljaške.
Zdá sa, že najbližšie sme na ťahu my.
Na Slovensku verejnosť na svoje slovo vo vede ešte stále
čaká.
Cardamone et al. (2009): Galaxy Zoo Green Peas: discovery of a class of compact
extremely star-forming galaxies. MNRAS 399 (3): 1191-1205.
Kim et al. (2014):
Space–time wiring specificity supports direction selectivity in the retina. Nature 509
(7500): 331–336.
Gaidos (2010): Trusting the Public. Science Careers,
10.1126/science.caredit.a1000064
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JOURNAL CLUB
PREČO JE DOBRÉ SPRÁVNE VOŇAŤ?
alebo o tom, ako sa kvasinky spriatelili
s drozofilami

JEDNODUCHÉ PRAVIDLÁ PRE
LEPŠIE OBRÁZKY

Rougier, N. P., Droettboom, M., & Bourne, P. E.
Christiaens, J. F., Franco, L. M., ... & Verstre(2014). Ten Simple Rules for Better Figures.
pen, K. J. (2014). The Fungal Aroma Gene ATF1
biology,,
PLoS computational biology
Promotes Dispersal of Yeast Cells through Insect
10(9), e1003833.
Vectors. Cell Reports
Reports,, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.celrep.2014.09.009
Spojenie náhody s lenivosťou môže viesť k zaujímavému
objavu, čoho dôkazom je i tento článok. Jeho spoluator
Kevin Verstrepen sa z dôvodu piatkového rýchleho
„úniku“ z laboratória neobťažoval odpratať misky
s narastenými kvasinkami, ktoré tak zostali počas celého
víkendu vystavené na pracovnom stole. V miskách
sa v tom čase nachádzali dva kmene Saccharomyces
cerevisiae líšiace sa funkčnosťou proteínu kódovaného
génom ATF1. Profesora Verstrepena čakal po návrate do
práce zaujímavý úkaz. Cez víkend si skupinka drozofíl,
ktorá ušla z vedľajšieho laboratória, našla cestu iba k
jednému z kvasinkových kmeňov, mutantné kolónie boli
odignorované. Verstrepen však toto zaujímavé
pozorovanie spolu s kolegami rozvinul. Využitím metód
molekulárnej biológie, neurobiológie a behaviorálnych
testov odhalili nielen úlohu kvasinkovej alkohol acetyl
transferázy Atf1, ale aj ďalšie detaily týkajúce
sa komunikácie medzi mikroorganizmami a hmyzom.

HLAVOLAMY

Asi každý experimentátor chce svoje výsledky
prezentovať vedeckej komunite prostredníctvom
publikácie v čo možno najkvalitnejšom odbornom
časopise. Okrem písania samotného textu je asi druhým
najdôležitejším pilierom prípravy článku (alebo
bakalárskej, diplomovej, či akejkoľvek inej práce)
príprava ilustrácií. Ako však svoje dáta prezentovať
efektívne a zrozumiteľne? Túto otázku si kladú aj autori
článku v časopise PLOS Computational Biology a ako
odpoveď prinášajú čitateľom desať jednoduchých
pravidiel a trikov pre zlepšenie kvality obrázkov
v publikáciách, z ktorých by mohli vychádzať nielen
autori článkov v odborných časopisoch, ale napríklad aj
študenti pri grafickej vizualizácii svojich výsledkov
bakalárskych či diplomových prác.
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KALENDÁR

VÝUČBA V ZIMNOM
SEMESTRI
22. september 2014
–
19. december 2014

PREDVIANOČNÁ
PUNČOVICA
december 2014
(organizátori: 2. Mgr.)

Cvičenie k diplomovej
práci 1,
Diplomová práca 1

ODOVZDANIE
FINÁLNEJ
VERZIE
SPRÁVY
do 28. janurára 2015

15. október 2014
AMOS - 17.30

STRETNUTIE
ŠTUDENTOV
A PEDAGÓGOV
KATEDRY
ZIMNÉ
PRÁZDNINY
22. december 2014
–
2. január 2015

do 16. februára 2015
vrátane

ODOVZDANIE
INDEXOV
NA KONTROLU
pre postup do LS
(1. Mgr.)

KUŽELOVE SEMINÁRE
Aktuálne informácie nájdete na
http://www.naturaoz.org/seminare.html

STRETNUTIE
ŠTUDENTOV
V MACHNÁČI
november 2014
(organizátori: 1. Mgr.)

SKÚŠOBNÉ
OBDOBIE
5. január 2015
–
13. február 2015

ZAČIATOK
VÝUČBY
V LETNOM
SEMESTRI

16. február
2015

Počas zimného a letného
semestra sa takmer každý
piatok v poobedných hodinách konajú spoločné
semináre katedier genetiky
a biochémie.

KATEDROVÉ
SEMINÁRE

Bližšie informácie o zaujímavých seminároch a prednáškach v Brne a vo Viedni
nájdete na http://mendellectures.muni.cz/en/lectures/2014-2015, resp.
http://www.imp.ac.at/seminars/seminar-calendar/.
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