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Predslov 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 
ctení účastníci ŠVK PriF UK 2019, 

keď pred vyše dvomi 
tisícročiami prenikol veľký 
Herodotos z Halikarnassu svojimi 
myšlienkami a sprostredkovanými 
informáciami ďaleko na sever od 
vtedajšej kolísky civilizácie, ostal len 
pri skromných slovách: „Ako hovoria 
Tráci, v tom kraji za Dunajom žije 
toľko včiel, že sa cez ne nedá ani 
krok ďalej dostať“. A tak trošku 
úsmevne dostávame my 
prírodovedci o tom našom kraji 
slovami naozaj prvého významného 
geografického kompendia do vienka 
tradíciu prírodovedného 
vzdelávania. Tradíciu, ktorú 
v neskorších dobách budovali 
v tomto regióne mnohí velikáni 
myslenia a poznávania. Možno 
v tejto súvislosti aj slávny Johannes 
Müller von Königsberg, inak 
slovutný profesor našej bratislavskej 
Istropolitany, jednej z najstarších 

stredoeurópskych univerzít, ktorého 
prelomové prírodovedné dielo De 
triangulis omnimodus libri quinque 
s nádychom heliocentrizmu dávno 
pred Kopernikom si pre svoje 
zámorské objavné cesty objednal aj 
sám Kolumbus. 

Dnes na Regiomontanovom 
odkaze a tradícii stoja aj základy 
Univerzity Komenského. Iste sa príliš 
nevzdialim od pravdy, keď 
zdôrazním, že jej Prírodovedecká 
fakulta patrí k tým najprestížnejším 
vedecko-pedagogickým inštitúciám, 
na ktoré sme na Slovensku právom 
hrdí. Áno, i napriek 8 desatinám 
HDP, ktoré naša republika ročne 
delimituje na vedu a výskum, čo 
predstavuje na obyvateľa štyrikrát 
menšiu dotáciu ako priemer EÚ 
a sedemkrát nižšiu, ako je tomu 
v susednom Rakúsku. Ale dovoľte mi 
zároveň podčiarknuť tézu, že v dobe 
keď sa k nám míľovými krokmi 
približujú skvalitnením svojej 
publikačnej činnosti aj naše 
sesterské inštitúcie (počet 
vedeckých publikácii na Slovensku 
na obyvateľa vzrástol za posledných 
10 rokov nevídane dvojnásobne), no 
počet citácií na ne zastagnoval 
a predstihol len Rumunsko, ostáva 
jasnou víziou dôraz na kvalitu 
publikačných výstupov. 

Ste na správnom mieste s tou 
najvyššou koncentráciou 
inventívneho potenciálu, intelektu, 
talentu a objaviteľského entuziazmu 
v prírodných vedách na našom 
území. Na mieste, ktoré sa napriek 
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nepriazni doby a tak trošku až 
zvrátenému rebríčku hodnôt 
a priorít spoločnosti, v ktorom sa 
úcta k múdrosti a vzdelaniu 
prepadla takmer na jeho samé dno, 
drží prísnych a nekompromisných 
štandardov vedy a výskumu. Pokiaľ 
ste si ho vybrali pre prezentovanie 
svojich iste cenných a zaujímavých 
výsledkov, držíte sa tej pravej cesty.  

Študentská vedecká 
konferencia na našej fakulte je 
nesporne prestížnym podujatím pre 
prestížnych študentov. Aj tento rok 
zaznamenalo vysoký záujem zo 
strany 275 účastníkov, z ktorých 222 
aktívne vystúpia na našej 
akademickej pôde, aby príslušné 
tematické fórum informovali 
o podnetných výstupoch svojej
práce. Veľmi ma teší, že popri 
domácich študentoch prijalo naše 
pozvanie aj takmer 60 účastníkov 
z externého prostredia, 
predovšetkým zo Slovenskej 
akadémie vied, Univerzity P.J. 
Šafárika v Košiciach, Prešovskej 
univerzity, Masarykovej univerzity 
v Brne, Českého vysokého učení 
technického v Prahe, Ostravskej 
univerzity či Veterinárnej 
a farmaceutickej univerzity v Brne. 
A prakticky v intenciách minulých 
rokov zavítali na našu fakultu aj 
stredoškolskí účastníci podujatia. 
Tematický profil jednotlivých 
príspevkov už tradične  definuje 
najmä biológia (108) a chémia (67) 
s nezanedbateľným podielom 
geografie, geológie, 

environmentalistiky a didaktiky 
prírodných vied. 

Úprimne sa teším z každého 
podujatia, ktoré spája talent 
mladých ľudí a predznamenáva 
trendy napredovania prírodných 
vied do najbližších rokov, veď 
v dnešnom uponáhľanom čase si 
prírodovedci nedokážu už odkrojiť 
veľa momentov na vzájomne 
motivačnú diskusiu.  Možno aj 
z tohto dôvodu by som rád 
poďakoval osobitne organizačnému 
výboru ŠVK s vierou, že všetci 
účastníci nájdu na tomto podujatí 
mnoho inšpirácie a prírodovedného 
entuziazmu. Majú totiž na čom 
stavať. 

Peter Fedor 
dekan 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
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Pištoľové krevety (Malacostraca: Decapoda: Alpheidae) sú pozoruhodnou skupinou 

kôrovcov s neobyčajným orgánom – pištoľovým klepetom. Pri jeho zacvaknutí vznikne pred 

klepetom malá kavitačná bublina, ktorej implóziu sprevádza kratučký svetelný záblesk 

a „výstrel“ presahujúci hodnotu 200 decibelov. Kombinácia zvuku a tlakovej vlny dokáže zabiť 

malú korisť v bezprostrednej blízkosti klepeta, ale zároveň jej prostredníctvom pištoľové 

krevety navzájom komunikujú. Mal som tú česť zastrešiť vedecký tím, ktorému sa podarilo 

identifikovať končeky klepiet pištoľových kreviet vo fosílnom stave a určiť tak približný čas, 

kedy k evolúcii pištoľového klepeta došlo. Donedávna bol tento jedinečný orgán u kreviet 

považovaný za pomerne mladú evolučnú novinku, naša štúdia publikovaná v roku 2017 

v časopise Scientific Reports však dokázala, že plne funkčné pištoľové klepetá u týchto tvorov 

existovali už pred 30 miliónmi rokov. Výsledky práce sú ukážkou toho, že rekonštrukcia 

konkrétnych evolučných udalostí nie je úplná bez príspevku paleontológie. 

Publikovaný výstup má desať strán, je však iba povestnou špičkou ľadovca nášho výskumu. 

Podieľalo sa na ňom celkom dvanásť odborníkov zo šiestich krajín (Slovensko, Česko, 

Rakúsko, Nemecko, Holandsko, Brazília), pričom analýzy a interpretácia výsledkov 

predstavovali rok intenzívnej práce. Fosílne zvyšky pištoľových kreviet sa obmedzujú na 

končeky klepiet a rozoznať ich nie je jednoduché. Napokon, donedávna boli považované za 

zvyšky krabov, ba dokonca sépií! Aby sme si boli istí, s čím máme dočinenia, vzorky sme 

analyzovali viacerými metódami vrátane počítačovej mikrotomografie, skenovania 

elektrónovým mikroskopom či Ramanovej spektroskopie. Porovnávali sme nielen morfologické 

podobnosti skúmaných vzoriek, ale aj ich mikroštruktúru a chemické zloženie. Ako to celé 

prebiehalo a aké je ďalšie smerovanie nášho výskumu? Viac o tom sa dozviete počas samotnej 

prednášky. 

Hyžný, M., Kroh, A., Ziegler, A., Anker, A., Košťák, M., Schlögl, J., Culka, A., Jagt, 

J.W.M., Fraaije, R.H.B., Harzhauser, M., van Bakel, B.W.M. & Ruman, A. 2017: 

Comprehensive analysis and reinterpretation of Cenozoic mesofossils reveals ancient origin of 

the snapping claw of alpheid shrimps. Scientific Reports, 7: 4076. 
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Abstract 

Isolation and characterization of bacteriophages infecting uropathogenic E. coli 
Urinary tract infections (UTI) are the most common type of infectious diseases worldwide. It is 

estimated that there are more than 150 milion UTI annually and more than 80% of these cases are caused by 
uropathogenic strains of E. coli (UPEC). UPEC strains can cause cystitis in the lower parts of the urinary tract or 
they can spread to the kidneys and cause acute pyelonephritis. In few cases when untreated the UPEC can also 
spread to the bloodstream causing life-threatening septicaemia. Treatment of infectious deseases is lately 
becoming an obstacle thanks to increased number of antibiotic-resistant bacteria. Application of bacteriophages 
as an antimicrobial agents against these resistant strains is becoming more relevant. In this study we isolated 
multiple UPEC-infecting phages and determined their host specificity on a panel of UPEC strains. The panel was 
constructed based on MLST and CH profiles of the strains. Our phages were able to infect from 1 (2,1%)  up to 
19 (41,3%) strains.  
 

Keywords: UTI; UPEC; MLST; phage therapy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 E. coli je gram negatívna, fakultatívne anaeróbna baktéria tyčinkovitého tvaru, 

zaradená do čeľade Enterobacteriaceae a triedy Gammaproteobacteria. Patrí medzi najviac 

preštudované typy baktérií. Zdraviu neškodné kmene E . coli sú bežnou súčasťou črevnej 

mikroflóry endotermných živočíchov, avšak okrem symbiotických kmeňov E. coli, existujú aj 

patogénne kmene, ktoré môžu pri premnožení vyvolávať závažné ochorenia ako sú hnačky 

alebo infekcie močových ciest [1, 2]. Infekcie močového traktu môžu byť spôsobené širokým 

spektrom baktérií, a to gram pozitívnymi aj gram negatívnymi druhmi. Infekcie močových 

ciest (UTI) sa ročne vyskytnú až u 150 miliónov ľudí a vyžadujú vynaloženie veľkých 

prostriedkov na hospitalizáciu a liečbu konvenčnými antiobiotikami.  Až v 80% prípadov sú 

UTI spôsobené práve uropatogénnymi kmeňmi E. coli [3]. 

 Uropatogénne E. coli sú patotypom extraintestinálnych patogénnych E. coli (ExPEC) 

a pochádzajú z črevného mikrobiómu. V čreve UPEC zriedka spôsobujú komplikácie 

a existujú v symbióze s črevnou mikroflórou hostiteľa. Avšak UPEC sa dokázali adaptovať aj 

na iné časti hostiteľa ako sú močový trakt alebo krvný obeh. V spodných oblastiach 
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močového traktu môžu UPEC spôsobiť zápaly, taktiež sa môžu rozšíriť do obličiek a spôsobiť 

závažnú pyelonefritídu (zápal obličiek). Virulenčné faktory vrátane toxínov dokážu 

modifikovať a poškodiť hostiteľské tkanivá, čím napomáhajú k infekciám. [4,5,6,7] 

 Prevládajúcim dôvodom pri vzniku infekcií močových ciest je premnoženie 

uropatogénnych kmeňov E. coli v močovom ústrojenstve. Mnoho kmeňov UPEC obsahuje na 

povrchu kapsulárny K antigén, ktorý baktérii poskytuje ochranu pred hostiteľským imunitným 

systémom a napomáha prežívaniu a perzistencii baktérie počas infekcie. Okrem K antigénu 

môžu tieto kmene exprimovať aj mnoho povrchovo asociovaných virulenčných faktorov ako 

sú adhezíny, bičíky, chelátory železa alebo povrchové polysacharidy [8]. Závažnou formou 

ochorenia je pyelonefritída, ktorá predstavuje až 40% ochorení, ktoré pacienti získali 

v nemocnici. Vysoká spotreba antibiotík používaných pri liečbe infekcií močových ciest má 

za následok zvýšený výskyt rezistentných bakteriálnych kmeňov. Preto je nevyhnutné hľadať 

alternatívne cesty v liečbe takýchto ochorení. Fágová terapia je perspektívnou alternatívou v 

boji s infekčnými ochoreniami [9].  

 Cieľom tejto práce bola izolácia a charakterizácia bakteriofágov vhodných pre fágovú 

terapiu infekcií spôsobených kmeňmi UPEC. Pre tento účel bola vytvorená zbierka klinických 

kmeňov E. coli, ktoré boli charakterizované pomocou štandardných metód MLST a CH 

typizácie. 

  

Materiál a metódy 

Typizácia vybraných kmeňov UPEC 

 V práci sme používali dokopy 79 kmeňov E. coli. Kmene boli izolované od pacientov 

z Univerzitnej nemocnice Staré mesto na Mikrobiologickom ústave LF UK (69 kmeňov) 

alebo pochádzali zo zbierky kmeňov Katedry molekulárnej biológie PriF UK (10 kmeňov). 

 Kmene sme typizovali pomocou metódy MLST podľa schémy popísanej Markom 

Achtmanom a/alebo pomocou CH typizácie založenej na sekvenovaní lokusov fimH a fumC  

[10]. Sekvenovanie prebiehalo sangerovou metódou na prístroji ABI PRISM 3130xl (Applied 

Biosystems, USA), následne sme výsledky vyhodnotili pomocou programu BioNumerics 

(Applied Maths). Zaradenie kmeňov do skupín CH typizácie sme robili na online databáze 

Center for Genomic Epidemiology. 

Izolácia bakteriofágov 

 Bakteriofágy sme izolovali z odpadovej vody z čističiek v Petržalke a v Nových 

Zámkoch namnožením na indikátorových kmeňoch E. coli (Tab. 1) podľa postupu [11]. 

Sekvenovanie bakteriofágov prebehlo na vedeckom parku UK použitím sekvenovacej 
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platformy MiSeq (Illumina), získané sekvencie sme analyzovali pomocou programu PATRIC. 

     
Tab. 1. Charakterizácia bakteriofágov izolovaných v tejto práci, zdroj A- ČOV Petržalka, B- ČOV Nové Zámky 
 

Označenie fága Indikátorový 
kmeň 

Podčeľaď Najbližší 
príbuzný 

Podobnosť Pokrytie Dĺžka 
genómu (bp) 

Zdroj 

vB-Eco_KMB22 KMB-507 Tevenvirinae Escherichia 
phage T2 97% 92% 167 010 A 

vB-Eco_KMB23 KMB-507 Tevenvirinae phage 
ime09 96% 93% 151 542 A 

vB-Eco_KMB24 KMB-508 Autographivirinae LM33-P1 95% 83% 39 827 A 
vB-EcoM_KMB38 KMB-704 Tevenvirinae mar005P1 97% 93% 169 540 B 

vB-EcoM_KMB39 KMB-233 Tevenvirinae vB_EcoM_
NBG2 96% 93% 168 887 B 

vB-EcoM_KMB40 KMB-233 Tevenvirinae KIT03 98% 96% 166 966 B 
vB-EcoS_KMB41 KMB-239 Tunavirinae IME EC2 97% 85% 41 822 B 

vB-EcoM_KMB42 KMB-518 Tevenvirinae vB_EcoM_I
ME 340 97% 93% 165 962 B 

 

Stanovenie hostiteľskej špecificity 

 Hostiteľskú špecificitu sme určovali na petriho miskách s dvojitým agarom [11]. K 

200μl bakteriálnej nočnej kultúry (OD600=1) sme pridali 5μl 1mol/l CaCl2 a 5ml vrchného 

agaru (0,5%) a zmes sme vyliali na petriho misku s tuhou LB pôdou. Po uschnutí vrchného 

agaru sme na misku kvapkali 10 µl riedení fágového lyzátu s titrom 108, 106 a 104 PFU/ml. 

Misky sme inkubovali cez noc v termostate pri 37°C. Hostiteľskú špecificitu sme vyhodnotili 

ako pomer tvorby plakov na testovanom a indikátorovom kmeni.  

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti práce sme pripravili a charakterizovali zbierku klinických kmeňov E. coli 

vhodnú pre testovanie hostiteľskej špecificity bakteriofágov. Získali sme celkovo 79 kmeňov. 

Všetky kmene sme typizovali pomocou CH typizácie a v prípade 28 kmeňov sme zároveň 

stanovili MLST sekvenčný typ. V prípade metódy MLST sme kmene rozdelili do 23 

sekvenčných typov (Obr. 1), najviac zastúpený bol ST 131 (26%), ďalšími častými typmi boli 

sekvenčné typy 73 (6%), 744 (6%), 12 (6%) a 88 (6%). Sekvenčný typ ST 131 je celosvetovo 

najviac rozšírený typ u kmeňov ExPEC [8], preto bolo jeho vysoké zastúpenie v našej 

skúmanej vzorke očakávané. V prípade CH typizácie sme kmene rozdelili do 22 typov (Obr. 

2). Najviac zastúpenými typmi boli kombinácie aliel 40-30 a 40-41, ďalej to boli typy 11-54 

a 24-30. Vysoké zastúpenie CH profilov 40-30 a 40-41 je v súlade so skutočnosťou, že tieto 

profily patria kmeňom MLST sekvenčného typu ST 131. Metóda CH typizácie má pri 

kmeňoch UPEC vyššiu rozlišovaciu schopnosť vďaka vysokej miere rôznorodosti 

fimbrilárnych adhezínov u týchto kmeňov. Na základe získaných výsledkov sme zostavili 

panel 46 kmeňov s unikátnymi CH a MLST profilmi, ktorý sme použili pre stanovenie 
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hostiteľskej špecificity bakteriofágov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Zastúpenie jednotlivých sekvenčných typov 
 pri MLST analýze 
 

 Stanovením hostiteľskej špecificity sme zistili, že najširšiu hostiteľskú špecificitu mal 

fág vKMB40, ktorý bol schopný infikovať 19 kmeňov E. coli. Ďalšími širokošpecifickými 

fágmi boli vKMB39 infikujúci 17 kmeňov, vKMB22 (16 kmeňov), vKMB23 (15 kmeňov), 

vKMB42 (14 kmeňov) a vKMB38 (10 kmeňov). Na druhej strane fágy vKMB24 a vKMB41 

boli schopné infikovať len tie kmene, na ktorých boli izolované (Obr. 3). 

 

 
 

Obr. 3. Hostiteľská špecificita bakteriofágov infikujúcich kmene E. coli 

Obr. 2. Zastúpenie jednotlivých kombinácii FumC 
– FimH pri CH typizácii 
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Záver 

 V práci sme typizovali uropatogénne kmene E. coli metódamy MLST a CH 

typizáciou. Pri MLST najčastejšie sekvenčné typy (ST) boli: 131, 73, 744, 12 a 88. Pri CH 

typizácii boli najviac zastúpené kombinácie 40-30 a 40-41, ďalej to boli 11-54 a 24-30. 

Najširšiu hostiteľskú špecificitu mal fág vB-EcoM_KMB40, ktorý bol schopný infikovať 19 

uropatogénnych kmeňov E. coli, nasledoval fág vB-EcoM_KMB39, ktorý infikoval 17 

kmeňov a bakteriofág vB-Eco_KMB22 infikoval celkovo 16 bakteriálnych kmeňov. 
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Abstract 

Cytotoxic effect of non-thermal plasma on selected yeast species  
Plasma, the fourth state of matter, is an electric conductive gas containing charged particles such as 

electrons, photons, ions, free radicals, excited and non-excited molecules, which are in permanent interaction. 
Non-thermal plasma (NTP) does not cause material damage, therefore it can be used in medicine to treat 
thermosensitive objects and tissues. The aim of this study was to determine whether particles presented in the 
NTP or changing pH value of the treated water affect yeast cell growth. Experiments were conducted at 0 to 72 
hours after water treatment. NTP reduces the viability of S. cerevisiae and S. pombe yeast cells with the most 
significant difference immediately after plasma generation. Interspecific differences in cell survival were 
observed with increasing time between NTP treatment of water and its exposure to cells. 
 

Keywords: yeasts; non-thermal plasma; growth conditions; cytotoxicity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Plazma je štvrtým skupenstvom hmoty, ktoré je definované ako navonok 

kvázineutrálny ionizovaný plyn, ktorý je elektricky vodivý. Jej častice (elektróny, fotóny, 

negatívne a pozitívne nabité ióny, voľné radikály, excitované aj neexcitované molekuly) sú 

v neustálej interakcii [1]. Na základe strednej energie častíc plazmy ju rozdeľujeme  

na vysokoteplotnú a nízkoteplotnú. Častice nízkoteplotnej plazmy (NTP) majú strednú 

energiu častíc nižšiu ako 100 eV, čomu prislúcha teplota nižšia ako 1 MK [2]. NTP sa bežne 

získava pri atmosférickom tlaku a je charakterizovaná tým, že elektróny dosahujúce vysoké 

teploty vstupujú do plazmochemických reakcií, kým ťažké častice (ióny a neutrálne častice) 

vďaka svojej nízkej teplote nespôsobujú poškodenie materiálu, s ktorým prichádzajú  

do kontaktu [1]. Objav NTP priniesol veľa pozitív v oblasti medicíny, kde sa zaviedlo 

ošetrovanie termosenzitívnych objektov a tkanív. To prinieslo priaznivé výsledky pri aplikácii 

NTP s cieľom zvýšiť koaguláciu krvi bez poškodenia okolitého tkaniva, zlepšiť regeneráciu 

živočíšneho tkaniva alebo liečiť vredy rohovky [3]. NTP má veľký potenciál aj pri liečbe 

rakovinových ochorení, nakoľko jej aplikáciou sa dosiahli lepšie výsledky v podmienkach  

in vitro aj in vivo, ako s bežnými terapeutikami používanými pri liečbe onkologických 
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ochorení (vrátane rádio- a chemoterapie) [4 – 5]. Okrem toho, že plazma mení chemické 

vlastnosti ošetrovaného povrchu, má aj antibakteriálne a antifungicídne účinky [6]. 

 Vzhľadom na široké využitie NTP je veľmi dôležité definovať, akými mechanizmami 

NTP pôsobí na živý organizmus. Využitie jednobunkových mikroorganizmov, akými sú 

kvasinky, poskytuje výborný model pre výskum a pochopenie základných molekulárnych 

procesov. Kvasinky predstavujú prvý eukaryotický organizmus, u ktorého bol známy celý 

genóm [7]. Vďaka svojmu krátkemu bunkovému cyklu a jednoduchej kultivácii predstavujú 

vhodný organizmus aj pre genotoxikologické štúdium pôsobenia exogénnych faktorov  

na viaceré bunkové procesy. Kvasinky majú silnú bunkovú stenu, pričom vonkajšia vrstva 

obsahuje negatívne nabité glykozylované proteíny a vnútorná vrstva β-glukán a chitín,  

čo spolu vytvára efektívnu bariéru voči vonkajším vplyvom [8]. Metódy založené na použití 

jednobunkového kvasinkového modelu sa využívajú na určenie ekotoxicity a genotoxicity 

látok [9 – 11]. V našom projekte sme si na štúdium účinkov NTP vybrali kvasinky 

Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe.  

Cieľom práce bolo zistiť, či má redestilovaná voda ošetrená NTP generovanou 

plazmovým jetom vplyv na prežívanie buniek S. cerevisiae (BY 4741) a S. pombe (16917). 

Experimenty boli realizované v časoch 0 až 72 hodín od ošetrenia vody, aby sme zistili,  

či na prežívanie kvasiniek vplývajú častice s krátkym polčasom rozpadu prítomné v NTP  

po jej generovaní, alebo zmenená hodnota pH vody po ošetrení NTP. 

 

Materiál a metódy 

 Na ošetrenie vody plazmou sme použili plazmový jet, ktorý generoval plazmu  

zo vzduchu. V strede oblúka tohto plazmového zdroja sa teplota pohybuje v rozmedzí  

5 000 – 15 000 °C, čo je teplota dostatočne vysoká na rozbitie molekúl vzduchu na atómy. 

V ďalšej časti trysky sa plazma ochladzuje a začínajú v nej prebiehať plazmochemické 

reakcie. Výsledkom je ionizovaný plyn bohatý na NOX (najmä NO a NO2). Pri výstupe 

z trysky dosahuje plazma teplotu okolo 500 °C. Pri experimente bola tryska ponorená priamo 

do sterilnej redestilovanej vody (300 ml) a plazma tak ošetrila celý objem vody. Voda bola 

ošetrená 4 expozičnými časmi (15, 30, 45 a 60 s), pričom ako negatívna kontrola bola použitá 

neošetrená sterilná redestilovaná voda. 

Pre zisťovanie potenciálneho cytotoxického účinku NTP na mikroorganizmy sme 

použili dva rôzne druhy kvasiniek, a to kmeň BY 4741 S. cerevisiae a kmeň 16917 S. pombe. 

Oba kmene sa kultivovali v tekutom kultivačnom médiu (YPD pre S. cerevisiae: 2 % glukóza, 

2 % peptón, 1 % kvasničný extrakt, resp. YES pre S. pombe: 0,5 % kvasničný extrakt, 3 % 
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glukóza, 0,01 % L-leucín, 0,01 % L-lyzín, 0,01 % L-histidín, 0,01 % uracil, 0,0125 % adenín 

sulfát) počas noci pri 31 °C. Ráno sa nariedili na koncentráciu 106 buniek/ml, následne sa 

scentrifugovali 2 min pri 1 600 g a pridala sa k nim redestilovaná voda ošetrená NTP 

(bezprostredne po jej ošetrení). Pri testovaní cytotoxického účinku NTP na deliace sa 

kvasinky sme skúšali dva prístupy. V prvom sme bunky od NTP ošetrenej redestilovanej vody 

nepremyli, v druhom premyli (premytie spočívalo v scentrifugovaní pri rovnakých 

podmienkach, odstránení supernatantu a pridaní redestilovanej vody, ktorá nebola ošetrená 

NTP). V ďalšom kroku sme bunky nariedili desiatkovým riedením na koncentrácie 105, 104 a 

103 buniek/ml, pričom z každej tejto koncentrácie sme vysiali 5 µl kvapku suspenzie na pevné 

kultivačné médium (YPD, resp. YES, ktoré oproti tekutému obsahujú navyše 2 % agar). 

Rovnaký postup sme uplatnili po 60 minútovom ovplyvnení buniek NTP ošetrenou 

redestilovanou vodou. V ďalších variantoch experimentu sme postup zopakovali  

po uplynutí 24, resp. 72 hodín od ošetrenia redestilovanej vody NTP. Bunky vysiate na pevné 

kultivačné médiá sme následne kultivovali 2 – 3 dni pri 31 °C do nárastu kolónií. 

Súčasťou experimentu bolo aj meranie hodnoty pH redestilovanej vody ošetrenej NTP 

v časoch bezprostredne po ošetrení až 6 dní od ošetrenia NTP a meranie teploty vody ihneď 

po jej ošetrení NTP. 

 

Výsledky a diskusia 

Rast buniek ovplyvnených vodou bezprostredne po jej ošetrení NTP sa medzi 

jednotlivými druhmi kvasiniek nelíšil. Žiadny z časov ošetrenia vody nespôsobil zníženie 

počtu kolónií oproti kontrole (Obr. 1. A, B: 0 min). Na druhej strane po hodinovej kultivácii 

buniek s ošetrenou vodou pozorujeme výrazný rozdiel v prežívaní (Obr. 1. A, B: 60 min). 

Bunky S. cerevisiae vykazovali citlivosť voči vode už po 30 s ošetrení. Ešte citlivejšie sa javia 

bunky S. pombe, pre ktoré bola voda toxická už po 15 s ošetrení. V oboch kultúrach v prípade 

vysiatia buniek bez premytia alebo po premytí nedošlo k výrazným zmenám. Po opakovaní 

experimentu 24 hodín od ošetrenia vody NTP opäť nepozorujeme odlišnosti v citlivosti 

buniek S. cerevisiae a S. pombe vo variantoch bez premytia a po premytí bezprostredne  

po pridaní ošetrenej vody (Obr. 2. A, B: 0 min). Po hodinovej kultivácii buniek s ošetrenou 

vodou (Obr. 2. A: 60 min) sa prežívanie buniek kvasinky S. cerevisiae do značnej miery 

podobá na variant bezprostredného ovplyvnenia ošetrenou vodou (Obr. 1. A: 0 min). Vidíme 

však mierny pokles rastu pri ovplyvnení buniek vodou ošetrenou 60 s NTP  

(Obr. 2. A: 60 min). Kvasinky S. pombe naopak vykazujú po hodinovej kultivácii v ošetrenej 

vode (Obr. 2. B: 60 min) značnú citlivosť, pričom pozorujeme výrazne znížený alebo žiadny 
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rast buniek. 
 

 
 

Obr. 1. Rast bunkovej suspenzie na pevných kultivačných médiách vysiatej bezprostredne po ošetrení 
vody NTP – A) Bunková kultúra S. cerevisiae B) Bunková kultúra S. pombe. Pre obe použité kultúry: vľavo 

vysievanie na médiá hneď po ovplyvnení ošetrenou vodou (0 min) bez premytia alebo po premytí redestilovanou 
vodou; vpravo vysievanie na médiá po hodinovej kultivácii buniek v ošetrenej vode (60 min) bez premytia alebo 

po premytí redestilovanou vodou. Koncentrácia buniek pred premytím (zľava): 106, 105, 104 a 103 buniek/ml 
 

 
 

Obr. 2. Rast bunkovej suspenzie na pevných kultivačných médiách ovplyvnenej 24 hodín po ošetrení vody 
NTP – A) Bunková kultúra S. cerevisiae B) Bunková kultúra S. pombe. Pre obe použité kultúry: vľavo vysievanie 

na médiá hneď po ovplyvnení ošetrenou vodou (0 min) bez premytia alebo po premytí redestilovanou vodou; 
vpravo vysievanie na médiá po hodinovej kultivácii buniek v ošetrenej vode (60 min) bez premytia alebo 

po premytí redestilovanou vodou. Koncentrácia buniek pred premytím (zľava): 106, 105, 104 a 103 buniek/ml 
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 Medzidruhové rozdiely v raste a odolnosti použitých kvasiniek voči NTP môžu byť 

spôsobené odlišnosťami v zložení bunkovej steny. Glykoproteíny v bunkovej stene kvasinky 

S. pombe sú v porovnaní s ostatnými druhmi kvasiniek rozdielne. S. cerevisiae vo svojej 

bunkovej stene obsahujú glykoproteíny s molekulárnou hmotnosťou pohybujúcou sa  

v rozmedzí 120 až 500 kDa, pričom ich veľkosť závisí od sacharidovej zložky glykoproteínu 

[12]. Homologické štruktúry u S. pombe majú veľkosť 500 až 2000 kDa [13]. Ďalším 

možným vysvetlením vyššej citlivosti S. pombe voči účinkom NTP môže byť absencia chitínu 

v bunkovej stene na rozdiel od S. cerevisiae [14], v dôsledku čoho klesá odolnosť buniek. 

Súčasťou našich experimentov bolo aj meranie teploty vody bezprostredne po jej 

ošetrení NTP a meranie hodnoty pH vody v rôznom čase po jej ošetrení NTP. Teplota vody sa 

po jej ošetrení NTP zvyšovala vždy približne o 2 °C so zvýšením expozičného času o 15 s. 

Zvýšenie teploty vody po ošetrení bolo očakávané, keďže plazma pri výstupe z trysky jetu 

dosahuje teplotu okolo 500 °C. Pri experimente sme však vždy použili vychladenú vodu, 

ktorá mala teplotu ako kontrola (voda neošetrená NTP). 

 

 
 

Obr. 3. Zmena pH vody ošetrenej NTP pri rôznych expozičných časoch a v rôznom čase od ošetrenia 
 

 Hodnota pH vody sa znižovala so zvyšujúcim sa expozičným časom ošetrenia NTP. 

Po 20 min od ošetrenia klesla hodnota pH vody ošetrenej 15 s z 8,2 na hodnotu 3,22; vody 

ošetrenej 30 s na hodnotu 3,04; vody ošetrenej 45 s na hodnotu 2,89 a vody ošetrenej 60 s  

na hodnotu 2,80. Mierne nižšie hodnoty sme namerali s odstupom 1 hod. V časoch 2 hod až  

6 dní od ošetrenia vody NTP sme namerali veľmi podobné hodnoty pH ako pri vode meranej 

1 hod od ošetrenia NTP (Obr. 3.). Domnievame sa, že pH vody ošetrenej NTP kleslo 

pravdepodobne kvôli produkcii častíc NOX v plazme, ktoré sa dostali do vody pri ošetrení. 
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Tieto častice mohli zreagovať s vodou za vzniku príslušných kyselín (napr. HNO3). Tieto 

hypotézy však bude potrebné overiť ďalšími analýzami. 

 

Záver 

Na základe predbežných výsledkov experimentov predpokladáme, že NTP znižuje 

životaschopnosť buniek kvasiniek S. cerevisiae a S. pombe s najvýznamnejšou mierou 

bezprostredne po jej generovaní, nakoľko NTP obsahuje reaktívne formy kyslíka a dusíka 

(RONS), ktoré môžu byť vo vyššom množstve pre živé bunky toxické. S rastúcim časom  

od ošetrenia vody NTP sa cytotoxický účinok znížil, hoci sme zaznamenali medzidruhové 

rozdiely prežívania použitých modelov. Keďže niektoré RONS vznikajúce pri generovaní 

NTP sú nestabilnými časticami, mohli by byť práve klesajúca hodnota pH ošetrenej vody 

a rozdielna schopnosť buniek adaptovať sa na znížené pH prostredia, vysvetlením rozdielov 

v prežívaní S. cerevisiae a S. pombe s rastúcim časom od ošetrenia vody NTP. 
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Abstract 
Alternations of glutamine metabolism during lymphocytic choriomeningitis virus infection 
Viruses are obligate intracellular parasites that developed various mechanisms to modulate host 

metabolic pathways. Glutamine serves as an important carbon source which import, and metabolism is often 
altered during virus infection. It can replenish Krebs cycle intermediates or directly contribute to lipid and ATP 
synthesis. In our study, we focused on analysis of alternations in glutamine metabolism in MRC-5 cell line 
infected with lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV). We performed transcriptional analysis of genes 
coding for glutamine importers (LAT1, ASCT2), cystine-glutamate antiporter xCT and enzyme glutaminase 
(GLS1, GLS2) by qPCR. We noticed an increase in expression of LAT1, xCT and both forms of glutaminase in 
LCMV infected cells 72 hours post-infection. These results indicate that LCMV infection might lead to 
increased glutamine consumption, its utilization, and presumably glutamate excretion. Our results propose a 
hypothesis that LCMV infection causes some changes in glutamine metabolism whose exact function requires 
further study. 
 

Keywords: glutamine; metabolic reprogramming; virus infection; LCMV; Arenaviridae 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusová infekcia predstavuje pre hostiteľské bunky energeticky a nutrične náročný 

proces, ktorý viedol v procese evolúcie k vytvoreniu rôznorodých vírusových mechanizmov 

schopných remodelácie bunkového metabolizmu. Mnohé zmeny metabolických procesov 

počas vírusovej infekcie sú podobné zmenám v nádorových bunkách [1, 2]. Jedna zo 

základných metabolických zmien v nádorových bunkách súvisí so spôsobom spracovania 

glukózy, pričom tento proces je často úzko spätý s metabolizmom glutamínu. Mnohé 

nádorové bunky výrazne zvyšujú príjem glukózy, ktorú však primárne konvertujú na laktát. 

Dôsledkom je posilnený proces glykolýzy, ktorej medziprodukty môžu byť využité na 

biosyntetické účely [3]. Časť pyruvátu, ktorý vzniká ako produkt glykolýzy, môže vo forme 

acetylkoenzýmu A vstúpiť do Krebsovho cyklu (KC). Tu je v premieňaný na citrát, ktorý 

môže byť odčerpávaný do cytoplazmy, kde je použitý na syntézu lipidov [4, 5]. Odčerpávanie 

intermediátov KC (katapleróza) môže narušiť jeho bazálne funkcie. Z tohto dôvodu je 

dôležité ich spätné dopĺňanie (anapleróza) [4]. Najvýznamnejším zdrojom uhlíka na 
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anaplerotické dopĺňanie KC je glutamín [5, 6]. Glutamín predstavuje najviac zastúpenú 

aminokyselinu krvnej plazmy a zohráva významnú úlohu počas bunkovej proliferácie a 

vírusovej infekcie. V oboch prípadoch je pre bunky výhodné zvýšiť príjem glutamínu. Prijatý 

glutamín môže byť spracovaný metabolickou dráhou známou ako glutaminolýza, pri ktorej 

nastáva jeho konverzia na glutamát, príp. α-ketoglutarát, ktorý môže priamo dopĺňať KC. 

Uvedených reakcií sa zúčastňujú enzýmy glutamináza (2 formy: GLS1 a GLS2) a 

glutamátdehydrogenáza [7]. Zmeny na úrovni metabolizmu glukózy a glutamínu boli 

zaznamenané u širokého spektra vírusov. U niektorých je glukóza využitá na biosyntézu 

lipidov, pričom glutamín slúži vo forme α-ketoglutarátu ako primárny zdroj energie. Iné 

vírusy využívajú glutamín ako hlavný zdroj uhlíka na biosyntézu lipidov [2, 8, 9]. 

Keďže mnohé vírusy počas životného cyklu menia bunkový metabolizmus glutamínu, 

cieľom našej práce bolo zistiť, či k podobným zmenám dochádza i v prípade infekcie vírusom 

LCMV. Vírus LCMV patrí medzi RNA vírusy z čeľade Arenaviridae a predstavuje významný 

model, ktorý napomohol objasneniu mnohých aspektov týkajúcich sa vírusovej perzistencie a 

patogenézy [10]. Jedným z prístupov, ktorý môže pomôcť odhaliť potenciálne vírusom 

indukované zmeny v bunkách na úrovni metabolizmu glutamínu, je sledovanie vplyvu vírusu 

na množstvo transkriptov génov, ktorých produkty sú zapojené do jeho príjmu a spracovania. 

Zvýšený príjem glutamínu je možné nepriamo sledovať na úrovni expresie génov kódujúcich 

transportéry, ktoré sú schopné zabezpečiť jeho vstup do buniek. V prípade mnohých vírusmi 

infikovaných buniek závislých na prísune glutamínu sú nadexprimované 2 typy transportérov 

schopných importu glutamínu do buniek: ASCT2 (SLC1A5) a LAT1 (SLC7A5) [9, 11]. 

Keďže glutamín môže byť v bunke premenený na glutamát, rozhodli sme sa sledovať i úroveň 

expresie cystín-glutamátového antiportéra xCT (SLC7A11), ktorý zabezpečuje import cystínu 

výmenou za glutamát. Zvýšený príjem glutamínu môže viesť k posilneniu glutaminolýzy, 

ktorej indukciu je možné zaznamenať na základe zvýšenia expresie génov kódujúcich enzýmy 

, ktoré sú zapojené v tomto metabolickom procese. V našich experimentoch sme sa zamerali 

na sledovanie rozdielov v relatívnom množstve uvedených transkriptov medzi 

neinfikovanými a LCMV infikovanými bunkami metódou komparatívnej kvantitatívnej PCR. 

Jednotlivé experimenty sme vykonávali 4, 24 a 72 hodín po infekcii (h p.i.). Tieto časy 

zodpovedajú pre-viremickému (4 h p.i.), viremickému (24 h p.i.) a post-viremickému (72 

h p.i.) štádiu životného cyklu LCMV v MRC-5 bunkách počas akútnej infekcie.  

 

Materiál a metódy 

Bunky a vírus. Bunkovú líniu MRC-5 PD 30 (ECACC) sme kultivovali v kompletnom 
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EMEM médiu s 10 % FCS pri 37 °C. Bunky boli infikované vírusom LCMV, kmeň 

Armstrong (ARM) po dobu 90 minút pri MOI 3. Synchronizáciu buniek pred infekciou 

a samotný priebeh infekcie sme vykonávali v EMEM médiu s 2 % FCS. Vzorky 

z infikovaných buniek sme odoberali v 3 rôznych časoch po infekcii: 4, 24 a 72 hodín.  

Izolácia RNA a reverzná transkripcia. Celkovú RNA z kontrolných a infikovaných 

buniek sme extrahovali pomocou RNeasy Mini Kit (Qiagen). Na reverznú transkripciu sme 

použili High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Thermo Fisher Scientific).  

Kvantitatívna PCR (qPCR). Pripravenú cDNA z kontrolných a LCMV infikovaných 

buniek sme použili ako templát pre qPCR analýzu s využitím primerov pre gény kódujúce 

glutaminázu 1 (GLS1), glutaminázu 2 (GLS2), transportéry glutamínu ASCT2 (SLC1A5) a 

LAT1 (SLC7A5), cystín-glutamátový antiportér xCT (SLC7A11). Kvantitatívnu PCR sme 

vykonávali v prístroji Step One (Applied Biosystems) s použitím reakčnej zmesi SYBRTM 

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). Na porovnanie expresie sledovaných génov 

medzi kontrolnými a infikovanými bunkami sme použili komparatívnu qPCR. Ako 

endogénnu kontrolu pre jednotlivé merania sme využili referenčný gén β-aktín (ACTB). 

Relatívnu zmenu v expresii analyzovaného produktu v infikovaných bunkách sme stanovovali 

ako násobok zmeny (fold change) oproti neinfikovanej kontrole (kalibrátor) metódou ΔΔCt. 

 

Výsledky a diskusia 

Infekcia vírusom LCMV zvyšuje expresiu transportéra LAT1 72 h p.i. Na analýzu 

a porovnanie množstva transkriptov pre importéry glutamínu (LAT1 a ASCT2) medzi 

infikovanými a neinfikovanými bunkami sme použili metódu komparatívnej qPCR. Ako 

templát sme použili cDNA získanú prepisom izolovanej RNA z kontrolných a LCMV 

infikovaných buniek 4, 24 a 72 h p.i. Spracované výsledky demonštrujúce rozdiely 

v expresii daných génov medzi infikovanými a kontrolnými bunkami sú uvedené na obr. 1. 

Výsledky v prípade LAT1 poukazujú na približne polovičné zníženie množstva sledovaného 

transkriptu po 4 hodinovej infekcii oproti kontrolným bunkám. V prípade ASCT2 bol v tomto 

čase zaznamenaný len mierny pokles v počte transkriptov v infikovaných bunkách. Po 24 

hodinovej infekcii nedochádza v prípade oboch génov k významným zmenám. Najvýraznejšie 

zmeny sme zaznamenali po 72 hodinovej infekcii. V prípade ASCT2 nastalo 1,5-násobné 

zvýšenie expresie. Expresia LAT1 sa zvýšila dokonca 27,5-krát oproti kontrole. Uvedené 

výsledky môžu znamenať, že bunky infikované vírusom LCMV vyžadujú počas post-

viremickej fázy životného cyklu LCMV (72 h p.i.) zvýšený prísun glutamínu, na ktorého 

import je preferenčne využitý transportér LAT1. 
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Obr. 1. Zmeny v expresii génov kódujúcich LAT1 (SLC7A5) a ASCT2 (SLC1A5) v LCMV (ARM)-

infikovaných bunkách (4, 24 a 72 hodín) normalizované voči neinfikovanej kontrole (K) 
 

Infekcia vírusom LCMV zvyšuje expresiu cystín-glutamátového antiportéra xCT 72 h 

p.i. Metódou komparatívnej qPCR sme rovnako ako v prípade transportérov glutamínu 

sledovali zmeny v expresii génu pre cystín-glutamátový antiportér xCT. Z výsledkov 

uvedených na obr. 2 je viditeľné, že po 4 hodinovej infekcii dochádza k približne 

polovičnému poklesu množstva transkriptu kódujúceho xCT oproti neinfikovanej kontrole. Po 

24 hodinách nedošlo k významnej zmene, čo zároveň koreluje s výsledkami transkripčnej 

analýzy pre transportéry glutamínu LAT1 a ASCT2 (obr. 1). Výrazná zmena v relatívnom 

množstve transkriptu xCT však nastala po 72 hodinovej infekcii, kedy sme zaznamenali 

približne 7,8-násobné zvýšenie expresie oproti neinfikovanej kontrole. 

 

 

Obr. 2. Zmeny v expresii génu kódujúceho xCT (SLC7A11) v LCMV (ARM)-infikovaných bunkách (4, 24 
a 72 hodín) normalizované voči neinfikovanej kontrole (K) 

 

Antiportér xCT je študovaný najmä v súvislosti s niektorými nádorovými bunkami, 

v ktorých zabezpečuje vstup cystínu výmenou za glutamát. Cystín slúži ako prekurzor na 

biosyntézu glutatiónu, čím prispieva k eliminácii voľných kyslíkových radikálov (ROS). 
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Nadexpresia tohto transportéra však bunky ochudobňuje o glutamát, čím sa stávajú závislé 

výlučne od prísunu glukózy ako zdroja energie. Iné štúdie na bunkách z nádoru prsníka 

ukazujú, že závislosť týchto buniek na prísune glutamínu pozitívne koreluje so zvýšenou 

expresiou xCT. Za týchto podmienok slúži zvýšený príjem glutamínu na udržanie aktivity 

xCT a na prísun cystínu [12, 13]. Nadexpresia xCT v prípade vírusovej infekcie bola 

študovaná u vírusu Kapošiho sarkómu (KSHV), ktorý využíva tento transportér ako súčasť 

receptorového komplexu na vstup do buniek [14]. Predpokladá sa, že xCT môže prispievať i 

k ochrane buniek infikovaných vírusom KSHV pred akumuláciou ROS [15]. Potenciálna 

funkcia nadexpresie tohto transportéra v bunkách infikovaných vírusom LCMV zatiaľ nie je 

jasná a bude si vyžadovať ďalšie experimentálne analýzy. 

Infekcia vírusom LCMV zvyšuje expresiu glutaminázy (GLS1 a GLS2) 72 h p.i. 

Porovnanie zmien na úrovni génovej expresie medzi infikovanými a neinfikovanými bunkami 

metódou qPCR sme uskutočnili i v prípade transkriptov pre glutaminázu 1 (GLS1) a 2 

(GLS2). Výsledky uvedené na obr. 3 naznačujú, že v infikovaných bunkách nedochádza po 4 

ani 24 hodinách k výrazným zmenám na úrovni množstva pozorovaných transkriptov. 

V prípade 72 hodinovej infekcie sme však zaznamenali 2,5-násobné zvýšenie expresie GLS2 

a 1,8-násobné zvýšenie expresie GLS1 v infikovaných bunkách oproti neinfikovanej kontrole.  

 

 
Obr. 3. Zmeny v expresii génov kódujúcich glutaminázu 1 (GLS1) a 2 (GLS2) v LCMV (ARM)-

infikovaných bunkách (4, 24 a 72 hodín) normalizované voči neinfikovanej kontrole (K) 
 

Na základe uvedených výsledkov je možné predpokladať, že infekcia vírusom LCMV 

stimuluje expresiu oboch foriem glutaminázy v post-viremickej fáze životného cyklu. Toto 

pozorovanie môže znamenať, že v infikovaných bunkách dochádza v danom čase 

k zvýšenému metabolizovaniu glutamínu, ktorého ďalší osud v súvislosti s infekciou vírusom 

LCMV si bude vyžadovať ďalšie experimentálne preštudovanie. 
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Záver 

Reprogramovanie bunkového metabolizmu počas vírusovej infekcie predstavuje 

dôležitý nástroj pre priebeh životného cyklu mnohých vírusov. V našej práci sme sa zamerali 

na analýzu interakcie vírusu LCMV s bunkovým metabolizmom glutamínu. Výsledky našich 

experimentov na úrovni génovej expresie poukazujú na potenciálne zmeny v glutamínovom 

metabolizme po 72 hodinovej infekcii MRC-5 buniek vírusom LCMV. V tomto čase sme 

pomocou komparatívnej qPCR analýzy zaznamenali v infikovaných bunkách zvýšenú 

expresiu génov kódujúcich glutamínový importér LAT1, cystín-glutamátový antiportér xCT 

a enzým glutaminázu. Pozorované zmeny bude nutné potvrdiť i na proteínovej úrovni a 

následne zistiť, či zohrávajú priamu úlohu v súvislosti so životným cyklom 

LCMV. Pochopenie vplyvu LCMV na metabolizmus hostiteľských buniek poskytne 

dôležité informácie o bunkovej biológii a patogenéze LCMV, ktoré by mohli byť využité 

i pre štúdium terapeutických stratégií voči iným medicínsky významným arenavírusom. 
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Abstract 
Visual attractiveness of human body for tabanid flies (Diptera: Tabanidae) 
Visual attractiveness of human body have been investigated through black and white mannequins on 

Veľkolésky ostrov island, Danube floodplain, Slovakia. The mannequins have been covering by glue regularly. 
Total of 332 tabanids were trapped and determined to the level of genera (Tabanus, Hybomitra, Chrysops, 
Haematopota and Atylotus). The black mannequin was 6,06 times more attractive than the white one. According 
to the number of trapped tabanids, visual attractiveness of human body depends on its optical features. 
Significant preference was showed for certain parts of both mannequins on taxonomical level of Tabanidae. For 
Tabanidae the most attractive parts of human body are legs (56.32 % of tabanids), while the least attractive area 
was head (2.1 % of tabanids). Significant preference was found for certain parts of both mannequins on 
taxonomical level of the genera Tabanus, Hybomitra and Atylotus, which preferred legs against arms and head. 
 
Keywords:Tabanidae; polarized light; attacking; blood-sucking 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Terénnymi experimentmi bolo zistené, že samičky aj samčeky ovadov reagujú 

pozitívne na horizontálne polarizované svetlo, čiže vodné plochy detegujú za pomoci 

polarotaxácie [1]. Ovady sú prvou skupinou krv cicajúceho dvojkrídleho hmyzu, u ktorého 

bol tento spôsob detekcie dokázaný [1]. Vnímanie polarizovaného svetla ovadov nebolo 

doposiaľ adekvátne študovaná na úrovni štruktúry očí [2]. Táto problematika bola skúmaná 

predovšetkým terénnymi pokusmi, ktoré preukázali, že polarotaxácia nemá význam len pri 

hľadaní vodnej plochy, ale aj pri detekcií hostiteľa [3]. Vďaka vnímaniu polarizovaného 

svetla dokážu samičky odlíšiť tmavé hostiteľské zviera od tmavého pozadia, resp. 

vegetácie [4]. Pri výbere potenciálnych hostiteľov má najväčší význam stupeň odrážaného 

polarizovaného svetla [3] a homogenita farebnosti povrchu (srsti) [5,6]. Najvyššiu vizuálnu 

atraktivitu majú hostitelia čiernej a hnedej farby (odrážajúce vysoký stupeň polarizovaného 

svetla), menšiu majú hostitelia bielej farby (odrážajúce nízky stupeň polarizovaného svetla) 

[3].  Najnižšiu vizuálnu atraktivitu pre krv cicajúce samičky majú  pruhovaní (zebra) a fľakatí 

hostitelia [5, 6]. Terénnymi pokusmi je taktiež preukázané, že síce ovady reagujú na 

prítomnosť rôznych chemikálií (amoniak a CO2),  ale pri detekcii hostiteľa má polarotaxácia 

dominantnejšiu úlohu ako chemotaxácia [7]. 

Prvým cieľom bolo na základe počtu nalepených jedincov na figurínach overiť 

hypotézu, že atraktivita ľudského tela pre ovady závisí od jeho optických vlastností. Druhým 
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cieľom bolo podľa distribúcie nalepených ovadov na telách figurín vyhodnotiť vizuálnu 

atraktivitu hlavy, rúk, trupu a nôh na úrovni celej čeľade Tabanidae a jednotlivých rodov. 

 

Materiál a metódy 

Pokus prebiehal od 29.6. do 26.8. 2018 v katastri obce Zlatná na Ostrove (Veľký Lél, 

47°45′N, 17°56′E), v rámci Ekofarmy Ostrov. Boli použité dve pánske figuríny, čiernej 

(manekýn M2B) a bielej farby (manekýn M2W) od výrobcu Elementrix. Na tele figurín boli 

vymedzené štyri časti: hlavu, trup (vrátane krku), ruky a nohy (vrátane pásu, bez chodidiel). 

Plocha každej časti bola vypočítaná ako valec okrem vrchnej časti hlavy ktorá bola 

vypočítaná ako kruh. Veľkosti plôch pre vymedzené časti na pánskych figurínach sú 

nasledovné: hlava 1962 cm2, ruky 3405 cm2, trup 4883 cm2, nohy 7839cm2. 

Za každou figurínou bola do zeme zatlčená kovová tyč vzdialená od figuríny 15 cm, 

dosahujúca výšku 110 cm od zeme. Každá z figurín mala na  obidvoch nohách objímkové 

príchytky. Ku každej objímkovej príchytke bol priskrutkovaný koniec závitovej tyče pričom 

druhý koniec bol priskrutkovaný ku kovovej tyči zatlčenej do zeme. Trup bol vo výške 110 

cm  fixovaný priviazaním k dvom závitovým tyčiam za pomoci drôtu, ktorým bol raz 

obviazaný trup, druhý koniec týchto závitových tyčí bol priskrutkovaný ku kovovej tyči. 

Figuríny boli fixované na chrbte a na nohách ku (zvislej) kovovej tyči pomocou štyroch 

(vodorovných) závitových tyčí. 

Figuríny boli nainštalované na lúke s nízkou trávou, pod priamym slnkom, boli od 

seba vzdialené 5 m a boli ohradené elektrickým ohradníkom. Figuríny boli  aspoň jeden krát 

za týždeň (až na jednu výnimku) natierané bez vonným a bezfarebným lepom na myši 

(BabolnaBio® mouse trap, Bábolna Bio Ltd, Bábolna, Hungary). Chytené ovady boli z 

figurín odstraňované (až na jednu výnimku) aspoň raz týždeň. Nalepené jedince neboli 

odstraňované pinzetou, ako v prácach [3,5,6]  čím by sa poškodili, ale jednotlivo 

boli napichávané na entomologické špendlíky a uložené do entomologickej krabice pre ich 

neskoršie určenie v laboratóriu. Vďaka tomuto preparačnému postupu ich bolo možné určiť 

aspoň do úrovne rodu. Na determináciu bola použitá literatúra [8] a zbierka ovadov 

Slovenského národného múzea ako porovnávacia zbierka. Použitá metóda experimentu 

vychádza z metód a postupov akými bola skúmaná vizuálna atraktivita koňa, zebry a tura 

domáceho [3,5,6]. Preferencia farby figurín a častí ich tela bola testovaná na hladine 

významnosti p<0,05 Kruskal-Wallisovým a Dunnovým testom, lebo dáta nemali normálne 

rozdelenie. 
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Výsledky a diskusia 

Na figuríny sa nalepilo spolu 332 jedincov ovadov (len samičky). Na čiernu figurínu 

sa nalepilo 285, kým na bielu figurínu 47 jedincov ovadov (Tab. 1). Čierna figurína je na 

základe počtu nalepených jedincov 6,06-krát atraktívnejšia ako biela figurína, rozdiel v 

priemernom počte nalepených jedincov je štatisticky signifikantný (Hc=14,45; p=0,0001). 

Na úrovni čeľade Tabanidae sa preukázala štatisticky signifikantná preferencia 

určitých častí tela figurín pred inými (Hc=18,6; p=0,0003;Tab. 2). Nohy sú signifikantne 

atraktívnejšie ako hlava a ruky, trup je signifikantne atraktívnejší ako hlava (Tab. 2). Najvyšší 

počet jedincov bol nalepený na nohách (187), kým najnižší počet bol zaznamenaný na hlave 

(7). 

Ovady nalepené na figurínach počas pokusu na Veľkolélskom ostrove boli určené do 

piatich rodov: Tabanus, Hybomitra, Chrysops, Haematopota a Atylotus (s počtom jedincov  

74, 204, 26, 16, 12). Do druhu bolo možné s istotou určiť len dva jedince patriace do druhov 

Tabanus bovinus a Chrysops viduatus. 

Štatisticky signifikantné rozdiely v počte nalepených jedincov na častiach figurín boli 

zistené u rodov Hybomitra (Hc=17,07; p=0,0002) , Atylotus (Hc= 26,71; p<0,0001) 

a Tabanus (Hc=10,07 ; p=0,0179), ktoré spolu tvoria 87,3% všetkých nalepných jedincov. 

Z hľadiska preferencií častí ľudského tela sa rody Tabanaus, Hybomitra a Atylotus zhodujú v 

signifikantnom uprednostňovaní nôh pred hlavou a rukami (Tab. 2).Štatisticky signifikantné 

rozdiely v počte nalepených jedincov na častiach figurín neboli zistené u rodov Chrysops 

(Hc=2,905; p=0,4064) a Haematopota (Hc=4,05; p=0,2561), ktoré spolu tvoria 12,7 % 

všetkých nalepených jedincov (Tab. 2). 

Čierny model koňa je pre ovady 15,2-krát atraktívnejší ako biely model [3]. 

Maľovanie bielych pruhov na telo u domorodých obyvateľov Afriky a Austrálie vedie 

k zníženiu miery napádania ovadov až 10-krát [9]. Hnedá figurína je 3,9-krát atraktívnejšia 

ako figurína béžovej farby [9]. Atraktivita ľudského tela zrejme, tak ako v prípade koní závisí 

predovšetkým od jej optických vlastností. Tento záver potvrdzujú aj výsledky pokusu 

s čiernou a bielou figurínou na Veľkolélskom ostrove. Čierna figurína je na základe počtu 

nalepených jedincov 6,06-krát atraktívnejšia ako biela figurína.  

V prípade konských modelov je distribúcia nalepených jedincov náhodná, resp. nie je 

zistená štatisticky významná preferencia žiadnej časti [3]. Na úrovni čeľade Tabanidae sa 

však preukázala štatisticky signifikantná preferencia určitých častí tela figuríny pred inými 

(Hc=14,45; p=0,0003).  

Prvá súhrnná analýza miery napádania častí ľudského tela bola uskutočnená 
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v Chorvátsku medzi rokmi 1995 a 2005 [10]. Ovady boli priebežne počas viacerých terénnych 

prác odstraňované z dobrovoľníkov. Chytených bolo celkom 386 jedincov, z toho 50,51% 

bolo odchytených na nohách [10]. Počas experimentu na Veľkolélskom ostrove sa na bielu 

a čiernu figurínu nalepilo celkom 332 jedincov z toho 56,32% bolo nalepených na nohách. 

Nohy sú na základe týchto výsledkov najatraktívnejšou a najatakovanejšou časťou ľudského 

tela. Atraktivitu nôh by bolo možné vysvetliť nasledujúcimi aspektmi ovplyvňujúcimi 

vizuálnu atraktivitu povrchu: 

Plocha: atraktivita lepivých čiernych plastových tabúľ sa zvyšuje s ich narastajúcou 

plochou [11]. Najvyššia hustota prilákaných jedincov bola zistená v prípade tabule 

s rozmermi 75×75 cm (5626 cm2) [11]. Jedna noha figuríny mala plochu 3919 cm2, pričom 

súčet plôch obidvoch nôh je spolu 7838 cm2. Trup ako druhá najatraktívnejšia časť figurín 

(Tab. 1) mala plochu 4883 cm2. 

Výška: atraktivita vertikálnych lepivých čiernych plastových tabúľ (50 cm × 50 cm × 

0,5)je najvyššia, keď sú nainštalované 100 cm od zeme [11]. Dĺžka nôh od zeme po pás bola 

u použitých figurín počas experimentu 97,5 cm. Trup ako druhá najatraktívnejšia časť figurín 

(Tab. 1) bola vymedzená od pásu po hlavu, vo výške od 97,5 cm do 155 cm nad zemou. 

Ovady boli nalepené len na hlave čiernej figuríny, za celé trvanie experimentu len 7 

(2,1%) z celkového počtu 332 jedincov. Z hláv dobrovoľníkov počas analýzy miery 

napádania častí ľudského bolo odchytených 100z celkového počtu 386 jedincov [10]. Napriek 

tomu, že polarotaxácia zohráva pri nachádzaní hostiteľov preukázateľne dominantnejšiu 

úlohu ako chemotaxácia [7], rozdiel vo vyššie uvedených výsledkoch naznačuje, že výber 

určitej časti tela, v tomto prípade hlavy, môže byť založený na chemotaxácii. Ovady zrejme 

detegujú hlavu na základe vydychovaného CO2. 

Druhy rodu Chrysops napádajú človeka predovšetkým v okolí hlavy, krku a ramien 

[12]. Pokus s figurínami na Veľkolélskom ostrove však nepotvrdil štatisticky signifikantnú 

preferenciu žiadnej časti tela na základe optických vlastností (Hc=2,905; p=0,4064). Počas 

pokusu bola skúmaná vizuálna atraktivita ľudského tela, nie je preto vylúčené, že človeka 

napádajú druhy rodu Chrysops v oblasti hlavy ako výsledok reakcie na detegovaný 

vydychovaný CO2. Vyhodnotenie úlohy chemotaxácie človeka rodu Chrysops nie je cieľom 

tejto práce, môže však byť predmetom budúcich výskumov. Chrysops viduatus napáda 

človeka v oblasti hlavy [8], druh bol v našich zberoch z figurín zastúpený jedným jedincom, 

ktorý bol nalepený na dolnej polovici trupu.   

Tabanus bovinus patrí medzi boofilné druhy, ktoré na človeku nesajú krv [8]. Druh bol 

zastúpený jedným jedincom, prilepeným na nohu. Tento nález dokazuje, že na človeka 
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prinajmenšom útočí.  

 
Tab. 1. Počet nalepených jedincov ovadov na častiach tela figurín– vyjadruje súčet nalepených jedincov  

na častiach čiernej a bielej figuríny počas doby trvania experimentu.  
 

Časť tela  Čierna figurína  Biela figurína Spolu  
Hlava 7 0 7 
Ruky 35 4 39 
Trup 88 11 99 
Nohy 155 32 187 

 
Tab. 2. Preferencia častí tela figurín ovadmi –V stĺpci Kruskal-Wallis hrubo vytlačené hodnoty vyjadrujú 

štatisticky signifikantné rozdiely (p<0,05) v preferencií častí figurín. Pre Dunnov test sú vypísané len hodnoty 
významnosti pre tie častí figurín, u ktorých bol preukázaný štatisticky významný rozdiel v počte ovadov.  

 

 Kruskal-
Wallis Dunnov test 

Taxón p Hlava - Trup Hlava - Nohy Ruky - Nohy    Trup - Nohy  

Tabanidae 0,0003314 0,002759 <0,0001     0,01017  

Tabanus 0,01795  0,002573 0,03933  
Hybomitra 0,0002078 0,002754 <0,0001 0,01026  
Chrysops 0,4064     

Haematopota 0,2561     
Atylotus <0,0001  <0,0001 <0,0001 0,0001021 

 

Záver 

Ovady nalepené na figurínach boli určené do piatich rodov: Tabanus, Hybomitra, 

Chrysops, Haematopota a Atylotus. Výsledky potvrdili, že atraktivita ľudského tela závisí od 

jej optických vlastností. Na úrovni čeľade Tabanidae sa preukázala štatisticky signifikantná 

preferencia určitých častí tela figuríny pred inými. Z hľadiska vizuálnej atraktivity ľudského 

tela sú pre ovady najatraktívnejšou častou nohy, kým najmenšiu vizuálnu atraktivitu má 

hlava. Štatisticky signifikantné rozdiely v počte nalepených jedincov na častiach figurín boli 

zistené v prípade rodov Tabanus, Hybomitra a Atylotus, u ktorých je preukázaná preferencia 

nôh pred hlavou a rukami.  
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Abstract 
Effect of obesity on (pro) renin receptor expression in adipose tissue 

Adipose tissue is a dynamic endocrine organ with an important role in nutrient metabolism. All renin-
angiotensin system (RAS) components including (pro)renin receptor (P)RR are expressed in adipose tissue. The 
classical adipose RAS has been found to be over-activated during the obesity and locally generated angiotensin 
(Ang) II may contribute to the obesity pathogenesis. (P)RR binds and activates prorenin and may play a role in 
the increasing the local production of Ang II in adipose tissue as well as triggering signal transductions 
independently of Ang II. This study evaluates the obesity- related changes in gene expression of renin, (P)RR 
and Adam19 on mRNA and/or protein levels in various depots of white adipose tissue in animal model of 
obesity and humans. Upregulated (P)RR and ADAM19 gene expression and downregulated (P)RR protein level 
in visceral adipose depot in rats indicates increased formation of soluble form of (P)RR, which may affect the 
adipose tissue homeostasis and functions. Our findings indicate dysregulation of the (P)RR in adipose tissue 
during obesity. 
 
Keywords: renin- angiotensin system; renin; angiotensin II; obesity; adipose tissue 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Obezita spojená s poruchami metabolizmu lipidov a glukózy dosahuje v súčasnosti 

pandemické rozmery. Ak príjem energie prekračuje energetický výdaj, nastane pozitívna 

energetická bilancia, výsledkom ktorej je prírastok hmotnosti a obezita [1]. Tento nadbytok 

energie je uložený v tukovom tkanive, ktoré nepredstavuje len pasívny sklad energie, ale slúži 

aj ako endokrinný orgán. Tukové tkanivo pri vzniku obezity zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji 

inzulínovej rezistencie a metabolického syndrómu [2]. 

Pri obezite je narušená produkcia komponentov renín angiotenzínového systému 

(RAS) adipocytmi, čo môže prispievať k systémovej nerovnováhe [3]. Angiotenzín (Ang) II 

predstavuje hlavný bioaktívny komponent klasickej dráhy RAS, ktorá zohráva dôležitú úlohu 

v regulácii krvného tlaku, homeostáze elektrolytov i tekutín v organizme [4]. Taktiež má 

profibrotické a proliferačné účinky, inhibuje apoptózu, a stimuluje produkciu reaktívnych 

foriem kyslíka (ROS) [5].  

Relatívne novo objavenou alternatívnou dráhou je pôsobenie renínu a prorenínu, ako 

hormónu viažuceho sa na (pro)renínový receptor (PRR). Po naviazaní renínu na PRR 
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dochádza k 4- až 5-násobnému zvýšeniu jeho katalytickej aktivity [6]. Prorenín, ktorý bol 

považovaný za inaktívny prekurzor renínu, po väzbe s PRR získava renínu podobnú 

enzymatickú aktivitu [7]. Po aktivácii PRR dochádza k zvýšeniu produkcie Ang II. 

U obéznych ľudí sa našli zvýšené plazmatické koncentrácie angiotenzinogénu, renínu, Ang II 

a tiež zvýšená expresia komponentov RAS v tukovom tkanive. Naopak, pri úbytku na váhe 

dochádza k redukcii plazmatických koncentrácií spomínaných komponentov [8]. Preto RAS 

predstavuje potenciálnu stratégiu pri liečbe metabolického syndrómu [9]. 

Cieľom našej práce bolo preskúmať zmeny expresie PRR vplyvom obezity 

v epididymálnom i mezenterickom tukovom tkanive potkana, ako aj preskúmať zmeny PRR 

v plazme a subkutánnom ľudskom tukovom tkanive v súvislosti s BMI.  

 

Materiál a metódy 

Charakteristika experimentálneho modelu 

Obézne samce potkanov kmeňa Zucker (genetický model obezity a metabolického 

syndrómu) ako aj ich chudé kontroly, vo veku 33 týždňov. Zvieratá boli chované za 

štandardných podmienok (22°C, 12h/12h svetlo/tma, prístup k vode a k štandardnej potrave 

ad libitum). Dizajn experimentu predstavoval dve skupiny potkanov - chudé kontrolné 

zvieratá (n=6) a obézne zvieratá (n=8), ktoré boli odstavené od potravy 12 hod. pred 

dekapitáciou vo veku 33 týždňov. Odobraté boli vzorky epididymálneho a mezenterického 

tukového tkaniva. Zásady starostlivosti o laboratórne zvieratá a všetky postupy schválil Odbor 

ochrany zdravia zvierat Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky a 

Etická komisia SAV. 

Našej štúdie sa zúčastnilo 8 mladých, zdravých mužov s BMI<30 kg/m2 a 13 

zdravých  obéznych mužov s BMI> 30 kg/m2. 

 
Izolačné postupy, stanovenie koncentrácie a expresie génov 

Izolácia RNA z epididymálneho a mezenterického tukového tkaniva potkanov 

a podkožného tukového tkaniva pacientov bola vykonaná pomocou RNeasy Universal Plus 

Mini Kit (Qiagen, Valencia, CA), a následná reverzná transkripcia bola vykonaná pomocou 

High Capacity RNA-to-cDNA kit (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). Génová expresia 

bola stanovená s použitím SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, 

CA) na termocykléri ABI 7900HT FastReal-Time PCR System (AppliedBiosystems, 

Carlsbad, CA). Po počiatočnej denaturácii pri 95°C/10 min. nasledovalo 35 cyklov v 

nasledovnom tepelnom režime: denaturácia: 95°C/15s, anelácia: 60°C/30s, polymerizácia: 
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72°C/30s. Špecifickosť produktov bola hodnotená analýzou krivky topenia na konci každej 

qPCR reakcie. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu 

S29 (Rps29). 
 

Tab. 1. Sekvencia primerov použitých v real-time PCR 
Gén  Sekvencia primerov č. sekvencie 

actin 
Fw 5'-GGAGATTACTGCCCTGGCTCCTA-3' 

AK130157.1 
Rv 5'-GACTCATCGTACTCCTGCTTGCTG-3' 

Adam19 
Fw 5'-AGGAAAGCATCCACTCACGG-3' 

NM_001160228.1 
Rv 5'-GGACGGGCTCGATGATGTAG-3' 

renín 
Fw 5'-CCACCTTCATCCGCAAGTTC-3' 

BC078878.1 
Rv 5'- TGCGATTGTTATGCCGGTC -3' 

Rps29 
Fw 5'-GCTGAACATGTGCCGACACT-3' 

X59051.1 
Rv 5'-GGTCGCTTAGTCCAACTTAATGAA-3' 

rPrr 
Fw 5'-CATTCGACACATCCCTGGTG-3' 

AB188298.1 
Rv 5'-AAGGTTGTAGGGACTTTGGGTG-3' 

hPrr 
Fw 5'-GCTCCCAGTGAGGAAAGAGTGTATAT-3' 

AF291814.1 
Rv 5'-GCGCAAGGTGACTGAAAGG-3' 

 
Izolácii proteínov predchádzala homogenizácia tkaniva pomocou homogenizátora 

Minilys (Bertin Technologies, Washington, WA, USA) v lyzačnom roztoku s pridanými 

inhibítormi proteáz a fosfatáz podľa [10]. V získanom supernatante sa stanovila koncentrácia 

proteínov metódou BCA (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, USA), ktorý sa následne použil na 

Western blot analýzu. 

Hladiny PRR v plazme boli kvantifikované prostredníctvom komerčne dostupného 

ELISA kitu (IBL-America, Inc., Minneapolis, MN, USA), podľa protokolu od výrobcu. 

Adipocyty boli izolované z epididymálneho tukového tkaniva Zucker potkanov podľa 

[11] s použitím kolagenázy (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA). 

 

Štatistické vyhodnotenie 

Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na zistenie 

rozdielov medzi dvoma skupinami bol použitý Studentov t-test a na analýzu korelácií 

Pearsonov korelačný test pomocou softvéru SigmaStat 3.5. Za hladinu štatistickej 

významnosti bola považovaná*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

 
Výsledky a diskusia 
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Tukové tkanivo exprimuje všetky komponenty renín-angiotenzínový systém (RAS), 

ktoré hrajú dôležitú úlohu v adipogenéze, regulácii metabolizmu lipidov a glukózy auto-

parakrinným spôsobom [12]. Keďže renín je enzým obmedzujúci rýchlosť RAS, tak sme sa 

v našej práci zamerali na pozorovanie jeho expresii ako aj expresií jeho receptora na úrovni 

mRNA i proteínov v rozdielnych druhoch tukového tkaniva: epididymálnom aj 

mezenterickom.  

 

 
Obr.1. Vplyv obezity na génovú (A) a proteínovú (B) expresiu (pro)renínového receptora (PRR) a génovú 

expresiu disintegrínu a metalloproteinázovej domény proteínu19 (ADAM19) (C) v epididymálnom tukovom 
tkanive u Zucker potkanov. Lean- chudé jedince (n=6); Obese-obézne jedince (n=8). Dáta boli normalizované 
vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29) (mRNA), alebo β-aktínu (proteín), ktorých 

expresie sa nemenili vplyvom obezity. Výsledky sú prezentované ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) 
a boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p<0,05 vs. chudé kontrolné 

jedince. 
 
 

Expresia PRR mRNA bola vyššia, zatiaľ čo expresia PRR proteínu bola nižšia 

v epididymálnom tukovom tkanive u obézny potkanov (Obr. 1A,B). Obezita signifikantne 

zvýšila mRNA expresiu Adam19 (Obr. 1C). Adam19 štiepi PRR a jeho zvýšená expresia 

v obezite môže prispievať k zvýšenému uvoľňovaniu solubilného PRR, čím môžeme 

vysvetliť nesúlad expresii PRR na úrovni mRNA a proteínov.  
 

 
Obr.2: Expresia renínu na úrovni mRNA v epididymálnom tukovom tkanive obéznych Zucker potkanov 

(Obese; n=8) a ich chudých kontrol (Lean; n=6). Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S 
ribozomálneho proteínu S29 (Rps29) (mRNA), ktorých expresie sa nemenili vplyvom obezity. Výsledky, 

uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). 
 

Génová expresia renínu v epididymálnom tukovom tkanive Zucker potkanov bola bez 
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štatisticky významných zmien (Obr. 2). 
 

 
Obr.3. Génová expresia renínu (vľavo) a (pro)renínového receptora PRR (vpravo) v izolovaných 

adipocytoch epididymálneho tukového tkaniva Zucker potkanov. Lean- chudé jedince (n=6); Obese-obézne 
jedince (n=8). Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29), 

ktorých expresie sa nemenili vplyvom obezity. Výsledky, uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) 
boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej významnosti *p < 0,05. 

 
Obezitou nedošlo k ovplyvneniu expresie renínu v bunkách epididymálneho tukového 

tkaniva zatiaľ čo signifikantné zmeny boli zaznamenané pri expresii (pro)renínového 
receptora na úrovni mRNA vplyvom obezity v spomínaných bunkách (Obr. 3). 
 

 
Obr.4. Vplyv obezity na génovú (A) a proteínovú (B) expresiu (pro)renínového receptora (PRR) a génovú 

expresiu renínu (C) v mezenterickom tukovom tkanive u Zucker potkanov. Lean- chudé jedince (n=6); Obese-
obézne jedince (n=8). Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29) 

(mRNA), alebo β-aktínu (proteín), ktorých expresie sa nemenili vplyvom obezity. Výsledky, uvedené ako 
priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou Studentovho t-testu. Hladina štatistickej 

významnosti *p < 0,05; **p < 0,01. 
 
 

Expresia renínu aj jeho receptora na úrovni mRNA bola signifikantne zvýšená 

v mezenterickom tukovom tkanive vplyvom obezity (Obr. 4A,C).  
 

 
Obr.5: Korelácia indexu telesnej hmotnosti (BMI) a hladín (pro)renínového receptora (PRR) v plazme (vľavo) 
kontrolných a obéznych mladých, zdravých jedincov mužského pohlavia, r= 0,412 p=0,0632. Korelácia BMI a 
expresie PRR (vpravo) v ľudskom subkutánnom tukovom tkanive kontrolných a obéznych mladých, zdravých 

jedincov mužského pohlavia, r= 0,414 p=0,062.  
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Množstvo PRR v plazme ako aj jeho génové expresie majú silnú tendenciu k 

pozitívnej korelácii s hodnotou telesného indexu (BMI) (Obr. 5). 

Naše výsledky poukazujú, že obezita narúša reguláciu PRR v tukovom tkanive. 

Vplyvom obezity dochádza k zvýšenej expresii PRR v rôznych druhoch tukového tkaniva 

(epididymálnom i mezenterickom tukovom tkanive), čo bolo potvrdené aj v izolovaných 

adipocytoch čím je naznačená zvýšená aktivita renín/PRR dráhy v obezite. Tieto zistenia sú 

v súlade aj s výsledkami u ľudí, kde pozorujeme silnú tendenciu k pozitívnej korelácii BMI 

s množstvom PRR v plazme aj na úrovni mRNA v subkutánnom tukovom tkanive.   

 
Záver 

Naše výsledky poukazujú, že renín a PRR sú na úrovni tukového tkaniva modulované 

nezávisle od systémového RAS obezitou. Na základe zistení môžeme usúdiť, že PRR či už 

Ang II závislým alebo nezávislým mechanizmom ovplyvňuje homeostázu a funkcie tukového 

tkaniva a taktiež PRR môže podstatne prispieť k patofyziológii obezity. 
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Abstract 
Study of CD63 tetraspanin on cryoconserved bull sperm. 
Our aim was to assess the presence and dynamics of exosome marker - tetraspanin CD63 on bovine 

sperm cells. CD63 had been already found in exosome-like structures in the section of bird oviduct responsible 
for prolonged sperm viability. It might also play a role in exosomal molecules transfer during sperm maturation 
in epididymis, so we considered the possibility that exosome vesicles could play a role in the sperm-egg 
interaction during fertilization. We used immunofluorescent labelling to determine the localization of CD63 on 
ejaculated, capacitated and acrosome-reacted cryoconserved bull spermatozoa. The results have shown a definite 
pattern in the sperm equatorial region that plays an important role in the sperm-egg interaction. Disappearance of 
the CD63 positive pattern after acrosome reaction implies that the molecule leaves the sperm membrane prior to 
gamete fusion. Further examination is needed to determine in which point of sperm maturation CD63 emerges 
on the cell membrane, to identify its role in bovine fertilization.  

 
Keywords: CD63; tetraspanin; bovine model; sperm; exosomes; bull gamete 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Samčia aj samičia gaméta musia prejsť procesom proliferácie, meiózy a dozrievania, 

aby sa zo zárodočných diploidných buniek stali haploidné bunky schopné oplodnenia. 

Spermie sa tvoria v semenotvorných kanálikoch semenníka, morfologicky zrelé spermie sú 

uvoľňované zo semenníka do nadsemenníka (epididymis), kde prechodom cez jeho jednotlivé 

segmenty (hlava, telo a chvost) funkčne dozrievajú. U cicavcov prebieha v nadsemenníku 

séria procesov – reabsorpcia tekutiny zo semenotvorných kanálikov, transport spermií, 

získavanie pohyblivosti, odstraňovanie chybných gamét. V poslednom segmente – chvoste 

nadsemenníka, sú potom spermie až do ejakulácie uchovávané [1, 2].  

Pre úspešný proces oplodnenia je dôležitá komunikácia gamét, na ktorej sa aktívne 

zúčastňujú povrchové molekuly ich membrán [1]. Z hľadiska proteínového zloženia sa 

membrána spermie ukázala ako značne dynamická, a keďže spermie nie sú transkripčne 

aktívne, post-translačné modifikácie podmieňuje interakcia s prostredím samčieho a neskôr 

samičieho pohlavného traktu prostredníctvom proteínov, hormónov, povrchových a 

imunokompetentných buniek orgánov [3]. 

Ejakulované spermie u cicavcov však stále nie sú schopné oplodnenia, musia prejsť 

tzv. procesom kapacitácie, ktorý prebieha v samičom pohlavnom trakte. Počas kapacitácie 

dochádza k zmenám v oblasti akrozómu hlavičky spermie, ale aj na bičíku. Dochádza k 
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prenosu vápnika do bunky, nárastu pH v akrozóme, strate cholesterolu z plazmatickej 

membrány, fosforylácii proteínov (tyrozínu) a aktivácii proteínkinázy A a C. Následne 

spermie prechádzajú do štádia hyperaktivácie, kedy sú schopné zrýchleného pohybu. Po 

kontakte spermie s vajíčkom je indukovaná akrozómová reakcia (AR), kedy dochádza k 

mnohonásobnej fúzii vonkajšej akrozómovej membrány a plazmatickej membrány. Proteíny, 

schopné väzby na glykoproteínový obal oocytu, zonu pellucidu (ZP) a enzýmy sa následne 

exocytózou dostávajú na povrch vajíčka a nastáva penetrácia ZP. Membrána spermie fúzuje s 

membránou oocytu a obsah spermie sa dostáva dovnútra. Následne dochádza k fúzii samčieho 

a samičieho prvojadra za vzniku zygoty [4, 5, 6].  

Jednou z dynamických proteínových zložiek membrán gamét sú tetraspaníny, proteíny 

so štyrmi transmembránovými doménami, vytvárajúce  v bunkovej membráne aktívnu 

tetraspanínovú sieť. Aj keď sa ich zastúpenie mení medzi rôznymi bunkami a druhmi, 

obsahujú evolučne vysoko konzervované štruktúrne motívy. Aktivita tetraspanínov je 

podmienená ich interakciou s ďalšími molekulami – homologicky s tetraspanínmi, alebo 

heterologicky s inými proteínmi, ako sú enzýmy, receptory, integríny, cholesterol a iné 

molekuly. Mikrodomény, ktoré vytvárajú, ďalej hrajú úlohu pri bunkovej migrácií a motilite, 

imunitnej odpovedi, adhézii na povrchy, medzibunkovej komunikácii a aj interakcii medzi 

spermiou a vajíčkom počas oplodnenia. Predpokladá sa, že ich konkrétna úloha spočíva v 

organizácii iných tetraspanínov a ich partnerských proteínov, resp. komplexov na 

membránach buniek [2].  

CD63 je proteín z rodiny tetraspanínov, schopný interagovať s rôznymi molekulami - 

integrínmi, tetraspanínmi (CD9, CD81, CD151), receptormi, kinázami atď. Vo väčšine buniek 

je prítomný v neskorých endozómoch a lyzozómoch a jeho distribúcia v bunke je prísne 

regulovaná [7]. Ukázalo sa, že v epididymálnej tekutine býka sú prítomné mikrovezikuly (o 

veľkosti 20–150 nm), ktoré na svojom povrchu nesú aj tetraspanínový proteín CD9, ktorý je 

transportovaný na membrány zrejúcich spermií [8]. Keďže je známa súvislosť medzi CD9 

a CD63 a zároveň sa CD63 považuje za marker pre exozómy, ktoré by mohli hrať úlohu pri 

dozrievaní spermií, resp. oplodnení, cieľom našej práce bolo študovať molekulu CD63 a jej 

lokalizáciu na býčích spermiách.  

 

Materiál a metódy 

Ejakulované býčie spermie (pelety) (Plemenárske služby SR, š.p.) boli rozmrazené 

z tekutého dusíku (-196 °C), 2-krát premyté v PBS (10 minút, 200x g). Suspenzia spermií 

bola upravená na koncentráciu 1.107/ml. Kapacitácia spermií bola indukovaná inkubáciou 
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spermiovej suspenzie v komerčnom TL médiu (Minitube, Slovensko), určenom na 

kapacitáciu hovädzích spermií (30 minút, 39 °C, 5% CO2). Následne bola u časti z nich 

indukovaná AR pridaním kalciového ionofóru (A12387, Sigma Aldrich) v koncentrácii 

10 µmol/l a inkubáciou 1 hodinu pri 39 °C a 5% CO2. Výsledné vzorky buniek boli 

permeabilizované a fixované na podložné sklíčka vlhkou fixáciou (acetón:metanol, 1:1, 

5 minút). 

Na fixovaných preparátoch spermií (rozmrazené spermie, kapacitované spermie, 

akrozómovo-reagované spermie) sme testovali prítomnosť molekuly CD63 nepriamym 

imunofluorescenčným testom. Všetky kroky prebiehali vo vlhkej komôrke. Nešpecifická 

väzba protilátky bola blokovaná inkubáciou preparátov v roztoku SuperBlock® Blocking 

Buffer (ThermoScientific) (1 h/37 °C). Ako primárna protilátka bola použitá Goat anti-human 

anti-CD63 antibody (ABIN1440014, 3 mg/ml, antibodiesonline.com), v koncentrácii 1:1000. 

Po inkubácii cez noc pri 4 °C boli vzorky premyté v PBS a väzba primárnej protilátky bola 

vizualizovaná použitím sekundárnej protilátky DonkeyAnti-GoatIgG(H+L), Fluorescein 

(FITC) Conjugate (Invitrogen) v koncentrácii 1:300. Na overenie integrity akrozomálneho 

statusu spermií sme použili lektín PNA (Peanut Agglutinin) v koncentrácii 1:300. Spermie 

vykazujúce signál PNA v oblasti akrozómu boli považované za spermie s intaktným 

akrozómom. Spermie úplne bez reakcie s lektínom PNA, alebo s reakciou v ekvatoriálnej 

oblasti hlavičky spermie boli považované za akrozómovo-reagované, resp. čiastočne 

akrozómovo-reagované. Protilátky a lektín boli riedené fyziologickým roztokom (0,9 % 

NaCl). Na zobrazenie jadra spermií bol použitý DAPI (4′,6-diamidino-2-fenylindol) v 

ochrannom montovacom médiu Vectashield (VectorLaboratiries). Ku všetkým vzorkám boli 

zároveň pripravené negatívne kontroly bez primárnej protilátky.  

Výsledky boli odčítané pomocou fluorescenčnej mikroskopie (Leica DM5500 B) pri 

400-násobnom zväčšení. Snímky boli zaznamenané digitálnym fotoaparátom (Leica DFC340 

FX) a spracované softvérom Leica Advanced Fluorescence software. 
 

Výsledky a diskusia 

V našich experimentoch sme pozorovali molekulu CD63 na rozmrazených 

ejakulovaných býčich spermiách, pričom molekuly CD63 boli preferenčne lokalizované v 

oblasti ekvatoriálneho regiónu hlavičky spermie (Obr. 1.). Fluorescenčný signál protilátky 

špecifickej pre CD63 sme pozorovali v rovnakej oblasti aj na spermiách kapacitovaných v in 

vitro podmienkach. Po indukcii akrozómovej reakcie (AR) spermií vápnikovým ionofórom 

sme na povrchu akrozómovo-reagovaných spermií (absentujúci signál PNA) molekulu CD63 
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nedetegovali (Obr. 2). Kryokonzervované býčie spermie, sú špecifické tým, že po rozmrazení 

vykazujú známky čiastočnej kapacitácie, preto metodicky stačilo, aby sme vzorku 

kapacitovali po dobu 30 minút, namiesto štandardného, 4-hodinového postupu pri čerstvom 

ejakuláte [9]. Keďže nie je úplne jasné, aké signálne dráhy podmieňujú túto skorú 

kapacitáciu, bude v budúcnosti potrebné študovať molekulu CD63 aj na preparátoch čerstvo 

ejakulovaných spermií. 
    

   
Obr. 1. Detekcia molekuly CD63 na rozmrazených ejakulovaných býčích spermiách v nepriamom 

imunofluorescenčnom teste,  400x zväčšenie. A) modrá - DAPI, vizualizácia jadier spermií. B) červená - PNA, 
vizualizácia akrozómu. C) zelená - Anti-CD63/FITC, vizualizácia CD63. D) prekryv všetkých farieb. Molekula 

CD63 je lokalizovaná v ekvatoriálnom regióne hlavičky spermie. 
 
 
 

    

Obr. 2. Detekcia molekuly CD63 na rozmrazených ejakulovaných býčích spermiách po indukovaní 
akrozómovej reakcie,  v nepriamom imunofluorescenčnom teste,  400x zväčšenie. A) modrá - DAPI, 

vizualizácia jadier spermií. B) červená - PNA, vizualizácia akrozómu. C) zelená - Anti-CD63/FITC, vizualizácia 
CD63. D) prekryv. Na povrchu akrozómovo-reagovaných spermií molekula CD63 nebola pozorovaná. 

 
Proteíny obsiahnuté v spermii (transkripčne inaktívnej) sú precízne 

kompartmentalizované (zastúpenie proteínov je iné v akrozóme, ekvatoriálnom segmente aj 

postakrozómovom segmente), čo zabezpečuje správne načasovanie ich aktivity pri oplodnení. 

Gény pre membránové proteíny vykazujú oproti génom pre iné spermiové proteíny relatívne 

vyššiu konzervovanosť a menej evolučných zmien. Tento fakt zvýrazňuje ich dôležitú úlohu 
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pre oplodnenie [3, 4, 10]. 

Ekvatoriálny segment sa nachádza v oblasti spermie, v ktorej dochádza ku kontaktu s 

vajíčkom a jeho integrita zostáva zachovaná aj po AR. Počas posledných štádií sa do 

ekvatoriálneho segmentu presúvajú proteíny zodpovedné za fúziu gamét, napríklad IZUMO1. 

Tieto skutočnosti naznačujú kľúčovú rolu pri fertilizácii [4, 10]. 

Po indukovaní AR sme na bunkách pozorovali spolu so stratou akrozómu aj stratu 

signálu zodpovedajúceho molekule CD63 (Obr. 2.). Na základe týchto výsledkov, môžeme 

teda predpokladať, že CD63 sa zúčastňuje procesov počas AR, resp. je viazaná na 

plazmatickú a/alebo vonkajšiu akrozómovú membránu, keďže počas AR dochádza k 

mnohonásobnej fúzii a vezikulácii týchto membrán a na povrchu spermii v akrozómovej 

oblasti hlavičky, dôsledkom čoho je odhalenie vnútornej akrozómovej membrány [10]. 

Počas pobytu spermií v epididyme sa z jeho tkaniva sekretuje množstvo molekúl, 

ktoré vplýva na dozrievanie pohlavných buniek. Viaceré sú súčasťou tzv. epididymozómov, 

exozómových vezikúl, ktoré produkuje epitel nadsemenníka [2]. Keďže CD63 je známym 

markerom pre exozómy, bolo by vhodné v budúcnosti sledovať, či sa na povrch spermií 

nedostáva pri dozrievaní práve týmto mechanizmom [11]. 

Kvôli jasným etickým a praktickým problémom pri štúdiu oplodnenia in vitro na 

človeku, je bežnou praxou používať na výskum zvieracie modely. Ako cicavčí model 

oplodnenia sú používané predovšetkým myši, kvôli ich relatívne krátkemu reprodukčnému 

cyklu a nízkym nákladom na ich chov. V našom laboratóriu využívame ako modelový 

organizmus hovädzí dobytok, ktorý je v niektorých ohľadoch výhodný a veľmi podobný 

ľudskému modelu - samčie a samičie gaméty je možné získať z bitúnkov a chovných staníc. 

V ejakuláte sa nachádza veľké množstvo spermií a doba zrenia oocytov (24-36 h) sa ľudským 

približuje viac, ako napríklad myšie. 24-hodinová doba indukovateľného zrenia oocytov, 

umožňuje aj jednoduchší a efektívnejší manažment experimentov [12]. 

Výskum oplodnenia u hospodárskych zvierat má aj priamy praktický význam, pretože 

viac informácií, alebo nové poznatky o proteínoch obsiahnutých na spermiách a určovanie 

nových markerov pre  diagnostiku neplodnosti sa dá priamo aplikovať na hospodársky chov 

[12]. 

 

Záver 

Pri vizualizácií CD63 na býčích spermiách sme molekulu pozorovali v ekvatoriálnom 

regióne hlavičky spermie. Táto oblasť zohráva dôležitú komunikačnú úlohu pri kontakte 

spermie a vajíčka a pri procese oplodnenia. Po akrozómovej reakcii sme pozorovali stratu 

43



CD63 z hlavičky spermie. V budúcnosti sa zameriame na dynamiku tejto exozómovej 

molekuly počas dozrievania spermií v epididyme a počas fertilizácie, na čo využijeme 

imunohistochemickú analýzu rezov tkaniva epididymu a model in vitro oplodnenia 

hovädzieho dobytka.  
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Abstract  
Human cytomegalovirus (HCMV) is member of the subfamily Betaherpesvirinae of the family 

Herpesviridae. HCMV is a common cause of congenital viral infections and a frequent opportunistic pathogen in 
transplant recipients and AIDS patients. The genome of HCMV has been studied extensively, particularly in the 
UL/b’ region. The relative genomic complexity of HCMV is mirrored by its biological characteristics, as the 
most relevant cellular reservoirs of the latent virus. Recent studies uncovered that UL144 isolated from the 
UL/b´region has immunomodulation potential in attenuation of congenital antiviral response. In this study, we 
have been focused on the cloning, isolation, expression and preliminary crystallization of recombinant UL144-
native and UL144-glycan-deficient mutein in baculovirus-mediated Sf9 expression system. The aim of this work 
is to prepare recombinant HCMV UL144 and UL144-glycan deficient protein in sufficient amount and quality 
for structural and functional studies. 

 

Keywords: human cytomegalovirus; baculovirus mediated expression; glycoprotein 

 

Introduction and Objectives 

HCMV is an opportunistic pathogen that, like all herpes viruses, can establish a latent 

infection that persists for the lifetime of the host. In healthy individuals both primary infection 

and the reactivation of latent virus rarely causes any significant clinical symptoms due to a 

robust immune response in the host [1]. The ∼235-kbp genome of HCMV, the largest of all 

herpesviruses, consists of unique long (UL) and unique short (US) genomic segments [2]. 

HCMV encodes highly effective systems to provide for latency, persistent reactivation and 

transmission; as part of this process the virus acquired an impressive array of genes that act 

both to evade and redirect the host immune response [3]. HCMV infections are responsible 

for significant morbility and mortallity in clinical settings and therefore the project aimes to 

seeking for new promissing therapeutic targets are important global concern.  One of such 

targerts are UL/b′ genes that are implicated in various encoded functions, including epithelial 

and endothelial cell tropism (UL128, UL130, and UL131), viral latency (UL133 and UL138) 

viral envelope structure (UL132), neutrophilic chemoattraction (UL146) , and modulation of 

several host immune responses (UL141, UL142, and UL144) [4,5].  

The immunoevasin of our main interest within this study is UL144.  The HCMV 

UL144 ORF encodes a homologue of the herpesvirus entry mediator (HVEM), which is 
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a member of the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily and contibutes to the 

ability of HCMV to escape immune clearance [6]. HVEM varies greatly in sequence between 

HCMV isolates with some variants being associated with severe congenital disease. 

Understanding the mechanism, by which the virus is able to interact and block the 

immune system at the atomic level is important in devising strategies aimed at clearing the 

virus from the body. Therefore, the aim of this work is to produce recombinant HCMV 

UL144 as well as glycan deficient UL144 that keeps all the major binding characteristics of 

native viral UL144 protein in order to perform biophysical and crystallographic studies. In 

this work we also present preliminary results of crystallization HCMV immunoevasin UL144.  

   

Materials and methods 

Design of expression constructs and preparation of recombinant baculoviruses:   

The mature ectodomain of UL144 (amino acids 21–132) was PCR amplified and 

cloned downstream of the gp67 signal sequence into the baculovirus (BV) transfer vector 

pAcGP67A (BD biosciences) containing an N-terminal hexa-histidine tag. The BV transfer 

vector containing UL144 native or UL144-glycan-deficient mutein was amplified in bacteria 

(E. coli LM109). Transfection was performed in serum-free media (Insect Xpress, Lonza) 

using Cellfectin reagent (Invitrogen). The transfection complex was formed as follows: 6 μg 

of recombinant DNA (UL144 in transfer vector) + 0.2 μg of ProGreen baculovirus DNA (AB 

vector) + 20 μl of Cellfectin reagent were filled up to 1 ml with media. The transfection 

mixture was vigorously vortexed for 30 sec and incubated at RT for 15 min in the dark. 

Transfection mixture was added dropwise over 2 x 106 healthy-dividing Sf9 cells seeded in T- 

25 flasks and then incubated at RT for 4 hours while rocking back-and-forth every 30 min in 

dark. After 4 hours, the transfection mixture was replaced with 5 ml fresh media containing 

antibiotics and incubated at 27 °C for 7 days. Cell supernatant containing recombinant virus 

was used for two additional runs of viral amplification [7]. Prior to expression, the high titer 

virus stock was prepared and used at MOI between 3 to 5 to infect 2 x 106 cells/ml in 1 l 

volume of media and incubated at 27 °C (at 150 rpm). 

 

Protein expression and purification:  

UL144 was expressed using the baculovirus expression system in Sf9 cells. After 84 

hours of expression in insect cell media at 27°C, Sf9 cells and debris was removed from the 

UL144 containing culture supernatant by centrifugation (5 min at 1000 g, followed by 

additional 10 min at 6000 g). The supernatant was filtrated by syringe filters cut-off 0.45 μm. 
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The UL144 was purified by Nickel-affinity chromatography (Figure 1A) using an imidazole 

linear gradient (HisTrap, 1 mL column, GE Healthcare). Next, UL144 containing fractions 

were pooled and dialyzed at 4°C against 10 mM TRIS/HCl pH 8 buffer for subsequent 

purification by cation-exchange chromatography using MonoS (GE Healthcare) and a linear 

gradient of 0-1 M sodium chloride (Figure 1B). The UL144 containing fractions were pooled 

concentrated to 100 μl and injected onto size exclusion chromatography (SEC, Figure 1C) 

column Superdex S200 (GE Healthcare). Peak fractions with greater than 95% purity as 

shown by SDS–PAGE (Figure 1D) were pooled and concentrated. Protein UL144-glycan 

deficient mutein migrated as one major band at 18-20 kDa on both reducing and non-reducing 

SDSPAGE (Figure 1D, line 3 – reducing conditions) as well as on western blot. Protein 

UL144-native, therefore fully glycosylated construct, migrated as about 30-35 kDa band on 

reducing SDS-PAGE (Figure 1D, line 1 – reducing conditions). 

 

Intact protein characterization using mass spectrometry:  

Determination of intact mass of both UL144 forms (mutein and native) was accessed 

by mass spectrometry (Figure 2). The buffer was exchanged by concentrating a 50 μl of 

UL144 sample (concentrations of 0.2 and 2.8 mg/ml, respectively) to 50 ul of 50 mM 

ammonium bicarbonate buffer using VivaSpin 500 column (molecular weight cut-off limited 

to 3 kDa). A 2 μl of prepared protein was mixed with 2 μl of 2% TFA and 2 μl of matrix. 

Matrix was prepared by dissolving of 7.6 mg 2,5-DHAP in 375 μl of ethanol and 125 μl of 18 

mg/ml aqueous solution of diammonium hydrogen citrate was added. After protein 

crystallization initialization, 1 μl of intact protein sample was spotted onto an ground steel 

384 BC MALDI target plate (Bruker Daltonics, MA, USA), and left to dry by air to enable the 

complete crystallization. The mass spectrometric measurement of intact UL144 protein was 

performed on an UltrafleXtreme (Bruker Daltonics, MA, USA) in a linear positive ion mode. 

Calibration of the mass spectra was carried out with a Protein calibration standard I from 

Bruker Daltonics. 3000 laser shots were collected into one spectrum and the ions were 

recorded in the range between 5 000 and 30 000 m/z. The acquired raw spectra were 

processed by the FlexAnalysis (Bruker Daltonics, MA, USA). 

 

Protein crystallization  

Crystals were grown by sitting drop vapor diffusion method at room temperature. 

Protein was concentrad using Amicon® ultracentrifugal filters (Milipore, USA), ultrafiltration 
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membrane with a molecular weight cut-off 10 kDa to a final concentration of approx. 3 mg 

ml-1. We have set crystallization plates using robotics (The multi-channel PHOENIX for 96 

well sitting drop plates). For the initial screening we were using JCSG-plus™ HT-96 kit 

(Molecular Dimensions, USA). Robot has mixed Protein solution with 96 different 

precipitants in ratio 1:1 and 2:1, while reservoir contained 1,5 M NaCl solution. 

 

 Results and discussion 

Sequence of HCMV UL144 shows 10 N-linked glycosylation sites (N32, N61, N70, 

N73, N78, N86, N91, N92, N99, N116) located in extracellular part of the gene. Many of 

them are not present in other viral species (e.g. Rhesus CMV UL144) that suggest that 

potential glycosylation is important only in humans. In our earlier studies [7], we have 

produced wild type form of HCMV UL144 protein that was found to be fully glycosylated. 

Glycosylation on UL144-native caused enormous increase in molecular weight (of about 10-

15kDa difference visible onSDS-PAGE) as well as showed insufficient migration pattern of 

the overall protein (Figure 1D, line 1). The heavy glycosylation on protein could alsolead to 

unwanted effects on crystallization. Therefore, upon mapping the position of the asparagine 

residues, we designed 8 mutations that would facilitate the glycan´s assessment while retain 

the biological activity of this protein. We have used glutamine, aspartic acid and serine as the 

replacements of the asparagines in regards to similar charge and size of this residue.  

 

 

 
Fig.1.  HCMV UL144 expressed in BV-Sf9 system purified by several chromatographic steps. 

UL144 was purified by Ni2+ affinity (A), cation-exchange (B) and size-exclusion chromatography (C) followed 
by SDP-PAGE in reducing condition. The molecular weight of the purified UL144 glycosylation-deficient 

mutein has been determined at about 17 kDa based on protein standard run in the background. 
 

Our approach to exchange the asparagine residues to facilitate the glycosylation was 

successful as we have expressed and purified far better quality protein. We have identified the 

optimal conditions for isolation. Thus, HCMV UL144 glycan-deficient mutein was 
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successfully isolated and expressed in baculovirus-insect expression system under control of 

gp67 secretion signal. We have purified the mutein by affinity chromatography (Figure 1A) 

followed by cation-exchange (Figure 1B). The approximate molecular weight of about 17 kDa 

was estimated by using size-exclusion chromatography (Figure 1C). 

 

 
 

Fig.2.  Intact HCMV UL144 protein characterization using mass spectrometry. 
Intact mass of UL144 glycan-deficient mutein (A) as well as UL144 native (wild-type, B) was accessed by mass 
spectrometry analysis. Intact mass was determined for UL144 mutein to be 15085.8 Da and for UL144 native to 

be 18186.8 Da while for most glycosylated species even 20267.4 Da. 
 

Intact protein analysis using a combination of liquid chromatography (LC) and mass 

spectrometry (MS) provided us information on the accurate mass of these proteins (UL144 

glycan-deficient mutein and UL144 native wild-type) and the relative abundance of their 

isoforms. We have identified the exact molecular masses for both UL144 forms, as of 15085.8 

Da for UL144 mutein and 18186.8 Da for UL144 wild-type. We have also observed the most 

glycosylated UL144 species that showed mass of 20267.4 Da. 

 

 
 

Fig.3. Preliminary crystallization results of HCMV UL144-native and glycan defficient protein. 
 

Potential crystals were obtained under following conditios: 0.2 M Zinc acetate 

dihydrate, 0.1 M Sodium acetate , 10 % w/v PEG 3000 pH 4,5 (Fig.3 A- HCMV UL144 wt  , 

Fig.3 C- HCMV UL144 glycan deficient mutein); 0.2 M Zinc acetate dihydrate, 0.1 M 

Imidazole , 20 % w/v PEG 3000 pH 8,0 (Fig.3 B- HCMV UL144 wt, Fig.3 D- HCMV UL144 

glycan deficient mutein). 
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Conclusion 

In this study, we have designed and generated the glycosylation-deficient mutein of 

HCMV UL144 (containing eight asparagine mutations: N32D, N61S, N70Q, N73Q, N78Q, 

N91D, N99Q, N116S) that was further expressed and purified from baculovirus-insect 

expression system. Size-exclusion elution profile showed molecular weight of about 17 kDa, 

while exact protein mass of 15085.8 Da was determined by mass spectrometry. We have 

performed the crystallization screening of HCMV UL144 wt and its glycan-defficient mutein. 

The preliminary crystallization conditions were found and will be further optimized and tested 

for diffraction. In summary, we have optimized the expression construct to be further used for 

structural studies. 
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Abstract 
The detection of beak and feather disease virus (BFDV) in exotic captive birds population and 

investigation of non-specific PCR fragment in Alisterus scapularis 
In our diagnostic laboratory we performed detection of beak and feather disease virus (BFDV) in exotic 

captive birds. BFDV belongs to the taxonomic genus Circovirus and cause Psittacine beak and feather disease. 
Typical signs of disease are feather loss and beak deformity. It occurs in an acutely fatal form and in a chronic 
form. The acute form of the disease is manifested by lethargy, loss of appetite, vomiting and diarrhea. In chronic 
form symptoms are not so obvious. For detection of virus we used PCR and qPCR methods. In exotic birds 
Alisterus scapularis (A. scapularis) we identified non-specified fragment, which was co-amplified with BFDV 
primers. Sequencing analysis of the fragment has revealed, that it contains conserved domain Gag_p30. It is part 
of Gag polyprotein, which is a viral core shell protein that can be cleaved into 4 chains. P30 subunit is essential 
for viral assembly. Gag_p30 is present also in Murine leukemia virus. The genome of A. scapularis is has not 
been sequenced yet. Further investigation is required to find out the origin of detected sequence. 

 

Keywords: exotic birds BFDV; PCR; Alisterus scapularis; Gag_P30 

 

Úvod a formulácia cieľa 

„Psittacine beak and feather disease“ (PBFD) je vírusové ochorenie zapríčinené 

vírusom beak and feather disease virus (BFDV). Je veľmi významne rozšírené medzi 

papagájmi. Prvý raz bolo popísané Rossom Perrym u rôznych druhov Austrálskych kakadú 

v roku 1975 a doteraz je to najvýznamnejšie rozšírené infekčné ochorenie medzi papagájmi 

[1]. Začiatok choroby je charakterizovaný letargiou, depresiou a nechuťou do jedla. Klinické 

symptómy sa vyznačujú stratou váhy, dystrofiou, stratou peria a v niektorých prípadoch 

deformáciou zobáka [2]. BFDV patrí do rodu Circovirus z čeľade Circoviridae. Ako ostatné 

circovírusy, BFDV má malý, jednovláknový cirkulárny DNA genóm o veľkosti cca 2 kb [3]. 

Genóm BFDV pozostáva z dvoch hlavných otvorených čítacích rámcov (ORFs), kódujúcich 

proteín potrebný pri replikácií (replication-associated protein- Rep) a kapsidový proteín (CP) 

[4]. Tretí ORF (V2) je bežný vo všetkých izolovaných BFDV, ale je nejasné akú úlohu 

zohráva jeho transkripčný produkt v životnom cykle vírusu [5]. PBFD je pôvodom z Austrálie 

a väčšina výskumu je preto sústredená na austrálske izolácie.  
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Cieľom práce je využitie molekulárno-biologických prístupov pri detekcií rozšírenia 

BFDV u exotických vtákov odchovaných v zajatí na Slovensku, Srbsku, Maďarsku a Českej 

republike. Súčasne sme sa snažili bližšie charakterizovať nešpecifický PCR fragment, ktorého 

vznik sme pozorovali počas detekcie BFDV len u druhu Alisterus scapularis.   

 

Materiál a metódy 

Analyzovali sme vzorky DNA 182 jedincov rôznych druhov vtákov získané od 

chovateľov a majiteľov. Ako zdroj biologického materiálu pre izoláciu DNA sme používali 

krvnú škvrnu na filtračnom papieri. Genomickú DNA sme izolovali použitím komerčných 

izolačných sád ReadyAMP Genomic DNA Purification System od spoločnosti Promega, 

podľa návodu výrobcu. Primery boli navrhnuté v programe Vector NTI a následne boli 

optimalizované špecifické podmienky polymerázovej reťazovej reakcie.  

BFDV fragmenty sme detegovali na 1,5% agarózovom géli. Elektroforéza prebiehala 

v elektroforetickom tlmivom roztoku TBE, ktorý bol 1x koncentrovaný pri napätí 120V 45 

minút.  

Nešpecifický PCR fragment u A. scapularis sme purifikovali použitím Qiaquick PCR 

Purification Kit (Qiagen) podľa návodu výrobcu a následne bola uskutočnená sekvenačná 

analýza. Sekvenciu sme porovnávali na https://blast.ncbi.nlm.nih.gov.  

Fragment BFDV a nešpecifický fragment u A. scapularis sme rozlišovali štiepením 

restrikčnou endonukleázou PstI (Thermo Fisher Scientific). 

Restrikčné fragmenty sme separovali na horizontálnej elektroforetickej aparatúre. 

Elektroforéza prebiehala v elektroforetickom tlmivom roztoku TBE, ktorý bol 1x 

koncentrovaný pri napätí 120V v 2% agarózovom géli 1 hodinu.  

Na Real time PCR bol použitý cyklér CFX Connect, Real Time System (Bio-Rad). 

Výsledky boli vyhodnotené programom CFX Manager. Na prípravu PCR reakcie bola 

použitá komerčná sada Standard Real-time PCR detection kit for BFDV (Genesig).  

 

Výsledky a diskusia 

Zanalyzovali sme 182 vzoriek vtákov rôznych druhov odchovaných v zajatí. 

Detegovali sme u nich vírus BFDV metódou PCR. U 22% z celkového množstva vtákov sme 

zistili pozitívny signál na BFDV. Komplikácie nastali pri druhu A. scapularis, kde sme 

detegovali nešpecifický pozitívny signál, ktorý sa odlišuje od vírusu len o 68 bp (obr.1). 

Sekvenačná analýza nešpecifického fragmentu ukázala, že sa nejedná o skrátenú formu 

BFDV. Oba fragmenty nie sú vôbec identické.  
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Obr. 1. Elektroforetogram, 2% agar 

 Separácia PCR fragmentu BFDV vírusu a nešpecifického fragmentu z Alisterus scapularis. Popis zľava do 
prava: M- veľkostný štandard GeneRuler100 bp (ThermoScientific) NTC, NK- negatívna kontrola; A.s.1- 

Alisterus scapularis vzorka č.1; 
A.s.2- Alisterus scapularis vzorka č.2; BFDV PK- vírus BFDV, pozitívna kontrola 

 

                Pre lepšiu identifikáciu nešpecifického fragmentu sme použili restrikčnú endonukleázu 

PstI (obr.2.), ktorá ho štiepi na dvoch miestach za vzniku fragmentov o veľkosti 408 bp, 164 bp 

a 72 bp. BFDV špecifický PCR fragment nenesie rozpoznávacie miesto pre PstI. Tento postup 

umožňuje odlíšiť infikované vtáky druhu A. scapularis od zdravých jedincov.  

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Elektroforetogram, 2% agar 

 Separácia fragmentov z vírusu BFDV a nešpecifické fragmenty z Alisterus scapularis, ktoré sme poštiepili 
restrikázou PstI. Popis zľava do prava: M- veľkostný štandard GeneRuler100 bp (ThermoScientific) NTC- 

negatívna kontrola; A.s.1- Alisterus scapularis vzorka č.1; 
A.s.2- Alisterus scapularis vzorka č.2; *A.s.3- Alisterus scapularis vzorka č.3, infikovaná s BFDV; 

A.s.4- Alisterus scapularis vzorka č.4; A.s.5- Alisterus scapularis vzorka č.5; BFDV PK- vírus BFDV, pozitívna  
kontrola 

 
 

 Vírus BFDV sme detegovali aj qPCR. Skúšali sme odlíšiť oba fragmenty touto 

metódou (Obr. 3.), ale nešpecifický fragment sa začal amplifikovať v rovnakom cykle ako 

pozitívna kontrola. Próba použitá v komerčnej sade (TaqMan princíp) od istého cyklu 

hybridizuje aj negatívnu vtáčiu DNA. Ako negatívnu kontrolu sme použili aj psiu DNA, 

v ktorej sa neamplifikoval žiaden fragment.  
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Obr. 3. Amplifikačná krivka qPCR 
Na osi x vidíme počet cyklov a na osi ypsilon hodnotu RFU. Popis zhora dole: 1- Pozitívna kontrola BFDV; 2- 
pozitívna kontrola BFDV so známou koncentráciou: 20 kópií na µl; 3-vzorka Alisterus scapularis, bez BFDV 

vírusu; 4- negatívna kontrola; 5- NTC, negatívna kontrola; 6- DNA psa, negatívna kontrola 
 

Záver 

Zistili sme, že v analyzovanej populácii exotických vtákov chovaných v zajatí  je 

BFDV prítomný u 22%. Identifikovali sme nešpecifický fragment u A. scapularis. Zavedením 

restrikčnej analýzy do protokolu na detekciu BFDV sa nám podarilo predísť falošnej 

pozitivite vo vzorkách, kde vzniká nešpecifický fragment. 
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Abstract 
Effects of glycophenolics on doxorubicin toxicity in kidney cells HEK 293. 
Doxorubicin (Dox) is anthracycline often used in cancer therapy. Limitation of its use is toxicity on 

normal cells. We studied influence of hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozide (A), hydroxytyrozol-alpha-D-
manopyranozide (B), and tyrozol-beta-D-fruktofuranozide (C) on toxic effects of Dox in kidney cell line HEK 
293. Dox and glycophenolics cytotoxicity we analyzed using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium bromide (MTT) test, changes in specific proteins were determined by Western blot. We found that 
substance C significantly reduced toxic effects of Dox on HEK cells. These protective effects were associated 
with induction of heat shock protein 90 (Hsp90) and increased intracellular accumulation of β-catenin. In 
contrast to substance C, substances A and B increased Dox toxicity and decreased cell survival. Obtained data 
document that substance C protects HEK cells against toxic effects of Dox and important role in realization of its 
effects play Hsp 90 and β-catenin, important part of Akt/KEAP/Nrf-2/GSK-3β signaling pathway.  

 

Keywords: doxorubicin;  glycophenolics; kidney cells; oxidative stress; protection 

 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Doxorubicín (Dox) je cytostatikum patriace do skupiny antracyklínov. Jeho využitie 

pri liečbe nádorových ochorení je však limitované jeho toxickými účinkami na normálne 

bunky. Doteraz nie je úplne objasnený presný mechanizmus jeho toxicity, najčastejšie sa však 

hovorí o zvyšovaní hladiny voľných radikálov [1]. Medzi predpokladané mechanizmy však 

patrí aj poškodenie mitochondrií a tým zvýšené uvoľňovanie Ca2+ do bunky, zmenená 

expresia génov [2], inhibícia syntézy nukleových kyselín a proteínov [3,4]. Pri hľadaní 

možností ako znižovať negatívne účinky Dox na bunky sa skúmajú látky, ktoré potenciálne 

aktivujú mechanizmy ochrany buniek pred vplyvmi oxidačného stresu. Jednou z takýchto 

skupín látok môžu byť glykofenoliká. Sú to biologicky aktívne prírodné látky, ktoré sa často 

vyskytujú v rastlinách využívaných na lekárske účely [5]. Patrí sem napr. salidrozid, ktorý sa 

prirodzene vyskytuje v Rhodiola rosea a boli dokázané jeho protektívne účinky na 

poškodenia spôsobené rôznymi druhmi stresov, teda aj oxidačným stresom [6].  

Pri sledovaní vplyvu týchto látok je veľmi dôležité poznať molekulárne mechanizmy, 

ktoré sú zahrnuté v ich účinkoch. Pri odpovedi buniek na stresový podnet majú významnú 

úlohu proteíny teplotného šoku (Hsp – Heat shock proteíny). Hsp sú zahrnuté vo viacerých 
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vnútrobunkových procesoch a sú dôležité pri stabilizácii funkcie proteínov a bunkových 

membrán [7]. Ďalším proteínom s významnou úlohou pri ochrane buniek pred oxidačným 

stresom je β-katenín. Tento proteín je súčasťou viacerých vnútrobunkových signálnych dráh 

(Wnt signalizácia) [8] a tiež zložkou významnej antioxidačnej signálnej dráhy 

Akt/KEAP/Nrf-2/GSK-3β [9]. Bolo objavené aj jeho významné prepojenie s proteínom 

Hsp90, s ktorým vytvára komplex, čo prispieva k jeho stabilizácii a práve narušenie tohto 

komplexu vedie k degradácii β-katenínu [10]. 

V našej práci sme si preto dali za cieľ odhaliť možné účinky Dox a troch glykofenolík 

(Obr.1) na obličkové bunky HEK 293. A tiež charakterizovať molekulárne mechanizmy 

zahrnuté v účinkoch sledovaných látok.   

 

 
Obr. 1 Chemická štrukúra použitých glykofenolík: A: Hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid, 

B: Hydroxytyrozol-alfa-D-manopyranozid,  C: Tyrozol-beta-D-fruktofuranozid. 
 

Materiál a metódy 

Experimenty sme realizovali na bunkách HEK 293, čo je bunková línia získaná 

z ľudských embryonálnych obličkových buniek [11]. Bunky boli kultivované v kompletnom 

médiu RPMI 1640, do ktorého bolo pridané fetálne teľacie sérum (výsledná koncentrácia 

10%, Gibco) a penicilín-streptomycín (BioSera). Kultivácia sa uskutočňovala v CO2 

inkubátore (Esco), pri 37 °C, atmosfére obsahujúcej 5% CO2.  

V kultivačných experimentoch sme sledovali účinky Dox a troch glykofenolík. 

Zásobný roztok Dox vo forme hydrochloridu bol kúpený od firmy Ebewe Pharma, 

glykofenoliká boli syntetizované na chemickom ústave SAV Dr. Mastihubovou a Dr. 

Mastihubom. Použili sme Hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid (A), Hydroxytyrozol-alfa-

D-manopyranozid (B), Tyrozol-beta-D-fruktofuranozid (C). Vzorce uvedených látok sú 

zobrazené v Obr. 1. 
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Pri sledovaní cytotoxicity Dox a glykofenolík sme na 96-jamkovú platničku pridali 

100 µl bunkovej suspenzie (104 buniek) a 100 µl média obsahujúceho Dox alebo 

glykofenoliká. Výsledné koncentrácie Dox boli v koncentračnom rozsahu 0-5 µmol/l, 

glykofenolík 0-40 µmol/l. Po 21 hod. kultivácie sme stiahli médium s látkami a pridali 100 µl 

média s 1 mg/ml MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazólium bromid, Sigma). Po 

ďalších troch hodinách sme stiahli médium s MTT a k bunkám na platničke sme pridali 100 

µl koncentrovaného dimetylsulfoxidu (DMSO, Sigma), ktorý rozpúšťa formazán. Po 15 min. 

sme odobrali po 40 µl vzorky na novú platničku, pridali 100 µl DMSO a merali absorbanciu 

pri 590 nm na ELISA readeri (Labsystem). 

Pri sledovaní vplyvu glykofenolík na toxicitu Dox sme v prvej fáze pridali na 96-

jamkovú platničku 100 µl bunkovej suspenzie (104 buniek) a 50 µl média obsahujúceho čisté 

médiumalebo glykofenoliká (výsledná koncentrácia 0-2,5 µmol/l). Po trojhodinovej 

preinkubácii sme k bunkám pridali Dox a pokračovali v kultivácii ďalších 18 hodín. Výsledné 

koncentrácie glykofenolík boli v rozsahu 0-2,5 µmol/l, koncentrácie Dox boli v rozsahu 0-5 

µmol/l. Vplyv látok na bunky bol vyhodnocovaný MTT testom, postupom uvedenom 

v predchádzajúcom odseku.  

Pri biochemických analýzach boli bunky vystavené účinkom glykofenolík (50 nmol/l) 

a/alebo Dox (0,5µmol/l; 2,5 µmol/l; 5 µmol/l). Po 21 hod. kultivácie boli bunky lyzované v 

roztoku obsahujúcom 50 mM Tris.HCl, pH 7,40, 1 mM DTT, 1 mM EGTA, 1 mM PMSF. 

Získaný bunkový lyzát sme centrifugovali 10 min. pri 10 000 g, pri 4 °C. Supernatant po tejto 

centrifugácii sme použili na stanovenie koncentrácie proteínov metodikou podľa 

Bradfordovej [12] a imunochemické Western blot analýzy.  

Western blot analýzu sme používali na detekciu špecifických proteínov. Po 

elektroforetickom rozdelení proteínov a ich transfere z gélu na nitrocelulózovú membránu 

sme kvalitu transferu overovali farbením membrán s 0,1% Ponceau red. Na vysycovanie 

nešpecifických väzbových miest na membráne sme využili 5% odtučnené mlieko v TBS (20 

mM Tris.HCl, 137 mM NaCl, pH 7,4). Po 3 hodinách vysycovania pri laboratórnej teplote 

(RT) sme membránu premyli 3-krát v TBS a aplikovali primárnu protilátku v 1% mlieku v 

TBS. V našej štúdii sme použili protilátky proti Hsp90 alebo ß-katenínu (obe od Santa Cruz 

Biotechnology). Membránu sme nechali s primárnou protilátkou inkubovať cez noc pri 4 °C. 

Po 3-násobnom premytí membrány sme na 1,5 hod pri RT aplikovali sekundárnu protilátku 

(anti-králičí imunoglobulín značený chrenovou peroxidázou, Cell Signaling), v TBS s 2% 

mliekom. Po premytí v TBS (6-krát) sme reakciu detegovali s využitím ECL (enhanced 

chemiluminescence) analýzy a použitím zobrazovacieho systému KODAK FX Pro. 
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Výsledky sú prezentované ako priemerné hodnoty ± stredná chyba priemeru (SEM). 

Ako štatistickú metódu sme využili jednofaktorovú ANOVU. Rozdiely medzi jednotlivými 

skupinami sme zisťovali použitím Tukeyho post hock testu. Za štatisticky významné sme 

považovali rozdiely p<0,05. 

 

Výsledky a diskusia  

Pri sledovaní cytotoxických účinkov glykofenolík na bunky HEK 293 sme zistili 

výrazné rozdiely v toxicite jednotlivých látok (Obr. 2). Porovnanie ich IC50 ukázalo, že 

v prípade látky C bola hodnota IC50 (31,0±5,9 µmol/l) štatisticky významne zvýšená oproti 

látke A (0,5±0,1 µmol/l) (p< 0,05), aj látke B (0,7±0,1 µmol/l) (p< 0,05).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Hodnota IC50 pre jednotlivé glykofenoliká. 

Rozdieli v hodnote IC50 pre jednotlivé glykofenoliká. Hodnota IC50 udáva koncentráciu látky, pri ktorej 
prežíva 50% buniek.  A: Hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid, B: Hydroxytyrozo-lalfa-D-manopyranozid,  C: 

Tyrozol-beta-D-fruktofuranozid. *p< 0,05 v porovnaní s A, #p< 0,05 v porovnaní s B. 
 

V ďalších experimentoch sme sledovali, akým spôsobom ovplyvňujú glykofenoliká 

cytotoxicitu Dox. Hodnota IC50 pre Dox bola 2,1±0,2 µmol/l. Látka C znižovala cytotoxické 

účinky Dox, čo bolo spojené so zvyšovaním hodnoty IC50 približne na úroveň 4 µmol/l. 

Protektívne účinky látky C sme pozorovali už pri použitej koncentrácii 0,08 µmol/l. 

Zvyšovanie koncentrácie až na úroveň 2,5 µmol/l už nemalo ďalšie aditívne účinky na 

ochranu buniek voči vplyvu Dox (Obr. 3). Látky A a B nemali pozitívny vplyv na moduláciu 

účinkov Dox na poškodenie buniek HEK 293. Naviac od koncentrácie 0,32 µmol/l došlo ich 

účinkom k štatisticky významnému znižovaniu hodnoty IC50 pre Dox v porovnaní s 

kontrolou. Pri sledovaní účinkov glykofenolík sa najlepšie javila látka C, ktorá znižovala 

negatívne účinky Dox na poškodenie buniek HEK 293 a zvyšovala toleranciu buniek voči 

Dox.  
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Obr. 3 Vplyv jednotlivých glykofenolík na hodnotu IC50 pre doxorubicín. 
Vplyv jednotlivých glykofenolík (A: Hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid, B: Hydroxytyrozol-alfa-

D-manopyranozid,  C: Tyrozol-beta-D-fruktofuranozid) v rôznych koncentráciách na hodnotu IC50 pre Dox. 
Hodnota IC50 udáva, pri akej koncentrácii látky prežíva 50% buniek. *p< 0,05 v porovnaní s kontrolou. 

 

V ďalších štúdiách sme sa zamerali na štúdium molekulárnych mechanizmov 

potenciálne zahrnutých v jej protektívnych účinkoch. Zaujímavým bolo zistenie, že pozitívne 

účinky látky C boli spojené s indukciou proteínovej expresie Hsp90 (Obr. 4). K štatisticky 

významnému zvýšeniu Hsp90 došlo v porovnaní s kontrolnými podmienkami, ako aj 

v situácii, keď boli bunky vystavené účinkom Dox. Hsp90 patrí do skupiny proteínov 

tepelného šoku, ktoré sú aktivované odpoveďami buniek na stresový podnet a majú významnú 

úlohu v regulácii stability/funkcie proteínov a bunkových membrán [7]. Dôležitým bolo tiež 

zistenie, že látka C v prítomnosti Dox zvyšovala vnútrobunkovú akumuláciu β-katenínu 

(Obr. 4). Podobne, ako pri  Hsp90, látka C mala štatisticky významný vplyv v porovnaní s 

kontrolnými podmienkami, ale nie v situácii, keď boli bunky vystavené účinkom Dox. Zistené 

zmeny v hladinách β-katenínu sú dôležité aj z toho hľadiska, že tento proteín má významnú 

úlohu v regulácii bunkových funkcií cez prenos vnútrobunkových signálov v rámci Wnt 

signálnej dráhy [8] a je taktiež dôležitou zložkou signálnej dráhy Akt/Nrf-2/GSK-3β, ktorá sa 

podieľa na ochrane buniek voči oxidačnému stresu [9]. Podieľa sa taktiež na regulácii 

transkripcie génov zodpovedných za bunkové delenie [13]. Súvis medzi účinkami Dox 

a zmenami v hladinách β-katenínu sme pozorovali aj v našej nedávnej štúdii, kde sme zistili, 

že podávanie flavonoidu kvercetínu, látky s protektívnym vplyvom voči účinkom Dox, 

zvyšovalo v jeho prítomnosti proteínové hladiny β-katenínu v ľavej komore srdca 

(nepublikované dáta). Z hladiska nami pozorovaných zmien v hladinách Hsp90 a β-katenínu 

je zaujímavá štúdia, ktorá dokázala funkčné prepojenie medzi β-katenínom a Hsp90. Jej 

výsledky poukazujú na to, že uvedené proteíny môžu tvoriť komplex a inhibícia Hsp90 vedie 

k narušeniu komplexu a degradácii beta-katenínu [10]. 
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Obr. 4 Vplyv doxorubicínu a látky C na proteínové hladiny Hsp90 a beta-katenínu. 

Vplyv látky C a/alebo doxorubicínu na zmeny v proteínových hladinách heat shock proteínu 90 (Hsp90) 
a beta- katenínu. Výsledky sú vyjadrené ako % vyžiarenia v porovnaní s kontrolou. K: kontrola, C: látka C, D: 

doxorubicín, DC: doxorubicín+látka C.*p< 0,05 v porovnaní s kontrolou, #p< 0,05 v porovnaní s D. 
 

Záver 

Výsledky dokumentujú, že hydroxytyrozol-beta-D-glukopyranozid má protektívne 

účinky pri ochrane buniek HEK 293 voči toxickým účinkom Dox. Získané výsledky taktiež 

poukazujú na to, že dôležitú úlohu v realizácii jeho účinkov majú Hsp90 a beta-katenín. 
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Abstract 
 Hyperostosis frontalis interna – a find in female individual from the Avar Khaganate period (8th c. AD) 
at the burial site in Podunajské Biskupice 

Hyperostosis frontalis interna (HFI) is presented on the inner surface of the frontal bone as increased 
amount of bone tissue with irregular, undulating, thick and heavy growths. This change of normally smooth 
endocranium is the most prevalent in postmenopausal women and predominates in females (>95%) over 40 
years of age in modern populations. The etiology of disease is not known well, although the disease is fairly 
common in modern populations. Skeletal remains of individual from grave 311 belonged to a female in the age 
of 40–50 years (Maturus I). Her stature was 149.11±4.49 cm and she suffered from spondylosis, vertebral 
enthesopathies, porotic hyperostosis and HFI in the stage B. 
 
Keywords: postmenopausal period; paleopathological analysis; benign disease 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hyperostosis frontalis interna (HFI) patrí v dnešnej modernej spoločnosti medzi 

celkom bežne vyskytujúce sa ochorenia [1]. Vyskytuje sa najmä u postmenopauzálnych žien 

[2]. Prejavy HFI sú pozorovateľné v podobe nadmerného rastu kostného tkaniva na vnútornej 

strane čelovej kosti a v menej častých prípadoch aj na vnútornej strane ostatných lebečných 

kostí. Etiológia HFI aj napriek jej vysokým frekvenciám v moderných populáciách nie je 

úplne objasnená [1]. Hershkovitz et al. (1999) [3] a Anton (1997) [4] diskutovali 

o diferenciálnej diagnostike a možnosti, že HFI nie je len prejav iných ochorení a syndrómov, 

ale existuje ako samostatné ochorenie. Podľa viacerých výskumov sa na HFI najväčšou 

mierou podieľajú hormonálne vplyvy [2, 3, 5 – 7]. Do popredia sa dostávajú aj výskumy 

zaoberajúce sa vzťahom životných podmienok ku tvorbe HFI [2, 3, 8 – 10]. Predmetom našej 

štúdie bol opis patologických zmien na endokrániu dospelej ženy z hrobu 311 z lokality D4R7 

ako možného prípadu výskytu HFI.  

 

Materiál a metódy 

Kostra skúmaného jedinca pochádza z pohrebiska v Podunajských Biskupiciach, 

lokalita Druhý diel - D4R7 v Bratislave, hrob 311. Archeologický výskum prebiehal 

pod vedením doc. Dr. M. Horňáka, PhD. zo spoločnosti Via Magna. Celkovo bolo odkrytých 

485 kostrových hrobov. Pohrebisko bolo datované do 8. stor. n. l. (obdobie Avarského 
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kaganátu) [11].  

Odhad pohlavia jedinca bol stanovený na základe 43 sledovaných znakov 

determinujúcich pohlavie  [12 – 16]. Zo stupňa rozvoja znakov sme následne vypočítali DS 

skóre (stupeň sexualizácie) [12]. Vek bol odhadnutý na základe zrastania švov podľa Valloisa 

(1937) [17], morfologických zmien na facies auricularis panvových kostí podľa Lovejoya 

(1985) [18]. Prítomnosť epigenetických znakov bola vyhodnotená podľa Hauserovej a De 

Stefana (1989) [19]. Osteometrická analýza bola vykonaná na podľa Martina a Sallera (1957) 

[20] a odhad výšky jedinca bol vypočítaný použitím regresných rovníc podľa Sjøvolda (1990) 

[21] pre všetky etnické variety. Na základe nameraných rozmerov bola lebka zaradená 

do kategórie podľa Scheidta (1927) [22]. 

 

Výsledky a diskusia 

Kostrové pozostatky jedinca z hrobu 311 patrili žene (DS = -1,91), ktorá zomrela 

vo veku 40 – 50 rokov (Maturus I). Zachovalo sa poškodené cranium, pričom ľavá temenná 

kosť, šupina záhlavnej kosti, ľavá spánková kosť a čelová kosť držali v jednom celku. Kosti 

tváre boli polámané. Z dentície sa zachovalo osem trvalých zubov (12, 13, 15, 17, 23, 25, 42 

a 43), 13 zubov bolo postmortálne a 11 intravitálne stratených (24, 26, 44, 45, 46, 47, 48, 34, 

35, 37 a 38). Stavce boli zachované všetky. Krížová kosť bola defektná najmä v pravej oblasti 

parts lateralis. Hrudná kosť bola slabo poškodená, pravé rebrá boli zachované všetky, ľavých 

bolo iba desať. Pravá horná končatina bola takmer kompletná, nezachovali sa os 

triquetrum, os pisiforme a niektoré články prstov. Ľavá horná končatina bola v horšom stave. 

Lopatka sa zachovala v celku okrem jej mediálnej hrany, hlavica ramennej kosti bola 

poškodená. Zo zápästných kostí chýbali os triquetrum, os pisiforme a os hamatum. Záprstné 

kosti boli prítomné všetky, okrem I. a IV. záprstnej kosti. Články prstov neboli v kompletnom 

počte. Z oboch panvových kostí sa zachovali bedrové a sedacie kosti a jamky bedrových 

kĺbov. V rámci pravej dolnej končatiny bola prítomná stehnová kosť, jabĺčko, píšťala a ihlica. 

Z ľavej dolnej končatiny sa zachovala stehnová kosť, píšťala, ihlica a os cuneiforme laterale. 

Predpriehlavkové kosti neboli prítomné. Z článkov prstov nohy sa zachoval len jeden 

z proximálneho radu. 

Z dôvodu zlej zachovanosti lebky sme mohli zmerať len najväčšiu dĺžku mozgovne 

(M1 = 162,0 mm, krátka lebka) [22]. Telesná výška bola stanovená na 149,11 ± 4,49 cm. 

Z epigenetických znakov boli prítomné sutura metopica persistens, os incae 

bipartitum, ponticulus atlantis posterior na pravej strane prvého krčného stavca a fossa 

hypotrochanterica na oboch stehnových kostiach.  
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U ženy z hrobu 311 sa vyskytovali prejavy spondylózy a spondylartrózy. V prípade 

krčnej chrbtice boli prejavy slabé okrem stavcov C1, C2 a C5, kde boli niektoré kĺbové 

plôšky postihnuté strednými chorobnými zmenami. Z hrudných stavcov boli najviac 

postihnuté stavce Th5, Th8 a Th9 (stredné až silné patologické zmeny). Na stavcoch L3 – L5 

a na krížovej kosti sa vyskytovali stredné až silné artrotické zmeny. Schmorlov uzol bol 

prítomný len jeden, na spodnej časti tela stavca Th8. U ženy sa vyskytovali aj entezopatie. 

Na oboch vretenných kostiach v oblasti tuberositas radii boli na okrajoch tohto úponu 

prítomné entezofyty. Povrch úponu bol malými nerovnosťami mierne remodelovaný (štádium 

C). Na proximálnej a distálnej časti oblúkov stavcov Th2 – L1 boli prítomné entezofyty 

väčšie než 4 mm (štádium C). Kĺbové plochy na oboch horných aj dolných končatinách boli 

postihnuté ľahkými až strednými osteoartrotickými zmenami. V zadnej časti temenných kostí 

a na šupine záhlavnej kosti sa vyskytovala porotická hyperostóza (lézie pripomínajúce sitko 

alebo koral). Spôsobuje ich pravdepodobne anémia často asociovaná s hypertrofiou diploe 

kostí lebečnej klenby [23]. Na vnútornej strane čelovej kosti sa vyskytovali prejavy 

zhrubnutého kostného tkaniva v podobe hrčiek a malých žliabkov (Obr. 1).  

 

 
 

Obr. 1. Morfologické zmeny na vnútornom povrchu čelovej kosti 
biela šípka – lézie v tvare hrčiek v mieste najväčšieho zhrubnutia endokránia čelovej kosti, čierna šípka – žliabky 

smerujúce k mediálnej rovine čelovej kosti (vystupujúci hrebeň crista frontalis v strede čelovej kosti) 
 

Endokránium čelovej kosti bolo pokryté krátkymi líniami, ktoré smerovali šikmo 

k mediálnej rovine čelovej kosti, ale aj smerom dozadu k záhlavnej kosti. Línie sa prejavovali 

v podobe nerovnomerne usporiadaných žliabkov rôznej dĺžky, ktoré narúšali normálne hladký 

povrch endokránia čelovej kosti. Žliabky nezasahovali do okolitého priestoru crista frontalis 
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a neprechádzali na ďalšie kosti lebky. Na vnútornej ploche čelovej kosti boli prítomné aj lézie 

v podobe zhrubnutého zvlneného povrchu, predovšetkým v jej pravej časti. V tejto časti 

zhrubnutia boli vytvorené hrčky, ktoré neboli ohraničené (Obr. 1). Vonkajší povrch čelovej 

kosti bol bez patologických zmien. Morfologické zmeny postihnutej oblasti endokránia sa 

vyskytovali bilaterálne.  

Medzi najznámejšie ochorenia, ktoré spôsobujú nepravidelné zhrubnutie kostného 

tkaniva patrí Pagetova choroba [24],  akromegália, fibrózna dysplázia [3], syndróm levej tváre 

[25] a HFI [3]. U žien existujú prípady výskytu osteofytov ako následkov tehotenstva [24]. 

U Pagetovej choroby sú lézie makroskopicky odlíšiteľné od zdravej kosti deformitami 

prejavujúcimi sa zhrubnutím alebo abnormálnou zmenou jej tvaru. Pagetova choroba 

väčšinou postihuje bázu a diploe kostí lebky a zasahuje aj na jej ektokraniálny povrch [1]. 

V prvých štádiách sa na lebke vyskytuje väčšinou unilaterálne, až v neskorších štádiách sa 

lézie lytického charakteru rozširujú a majú bilaterálny charakter [26]. Na začiatku ochorenia 

môže Pagetova choroba postihovať aj dlhé kosti končatín prípadne iné časti kostrovej sústavy 

[24]. U akromegálie zhrubnutie nastáva v ektokraniálnej aj endokraniálnej vrstve lebky, 

pričom zväčšeniu podlieha aj diploe lokalizované medzi nimi [3]. Akromegália je 

charakteristická aj periostálnym ukladaním kostného tkaniva na koncových častiach kostí 

postkraniálneho skeletu a v miestach úponov šliach. Najväčším zmenám podlieha sánka. Jej 

zmeny sú viditeľné v podobe abnormálneho predĺženia ramien sánky [24]. U fibróznej 

dysplázie hrubnutie nastáva prostredníctvom expanzie diploe, kedy sa naopak endokraniálna 

spolu s ektokraniálnou vrstvou stenčujú [3]. Na plochých kostiach sa často vyskytujú lézie 

v tvare cýst, ktoré sú ohraničené hrebeňmi. Postihuje najmä rebrá a proximálnu časť metafýzy 

stehnovej kosti. Frekvencia výskytu lézií na iných kostiach je oveľa menšia [24]. Syndróm 

levej tváre je charakteristický nárastom kostného tkaniva, ktoré spôsobuje zmenu normálneho 

proporčného tvaru niektorých častí lebky. Nárastom veľkosti čeľuste dochádza k zmenám 

vzhľadu očníc, hruškovitého otvoru a prinosových dutín. V ojedinelých prípadoch bývajú 

postihnuté aj ostatné kosti lebky. Zmeny na kostiach môžu byť pozorovateľné v podobe 

bodových alebo plošných lézií nárastu periostu a sklerózy diploe [25]. Osteofyty, ktoré sa 

u niektorých žien vytvoria ako následok pôsobenia hormónov štítnej žľazy počas 

a po tehotenstve, sú lokalizované len na vnútornej strane lebky. Vyskytujú sa najmä 

na čelovej kosti, ale v menšej miere postihujú aj oblasť lebečnej bázy. Zhrubnutie endokránia 

v tomto prípade nepresiahne veľkosť 0,5 mm a nepostihuje ektokránium [24]. Hyperostosis 

frontalis interna nepostihuje diploe kostí lebky, na čelovej kosti sa prejavuje bilaterálne, 

charakteristickou tvorbou hrebienkov a žliabkov smerujúcich k stredovej rovine kosti. 
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Mediálna rovina väčšinou nie je postihnutá a lézie nezasahujú ani stredovú rovinu 

ektokraniálnej časti čelovej kosti.  

V porovnaní s predchádzajúcimi opísanými ochoreniami pri hyperostosis frontalis 

interna nie sú postihnuté kosti tváre [3]. Aj keď tvárová časť jedinca nebola kompletná, 

na úlomkoch zachovaných častí neboli spozorované žiadne patologické zmeny. Ramená 

sánky mali normálnu dĺžku, čo vylučuje výskyt akromegálie. Na základe morfologických 

prejavov na endokrániu čelovej kosti, predpokladáme, že ide o hyperostosis frontalis interna. 

Podľa charakteristík a rozsahu postihnutej časti spadá do štádia B, ktoré sa vyznačuje tvorbou 

kostných výrastkov bez výrazného ohraničenia. Kostné vyvýšeniny plynulo prechádzajú 

do okolitého povrchu endokránia a postihujú menej ako 25 % vnútorného povrchu čelovej 

kosti. Občas sa v niektorých oblastiach endokránia môžu izolovane vyskytovať aj hrčky [3]. 

 

Záver 

Patologické zmeny na vnútornej ploche čelovej kosti dospelej ženy vo veku 40 až 50 

rokov (Maturus I) z pohrebiska z obdobia Avarského kaganátu  lokalita Druhý diel - D4R7 

Podunajské Biskupice v Bratislave (hrob 311) boli  diagnostikované ako hyperostosis 

frontalis interna. Nález tohto ochorenia je  jedným z mála dokumentovaných prípadov 

na území Slovenska. 
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Abstract 

Two syncytial and two non-syncytial strains of Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) were UV 
irradiated or photoinactivated in the presence of methylene blue (MB) and added to non-transformed cells. Both 
inactivated virus samples were able to transform non-transformed cells and this transformation was associated 
with the production of virus-related growth factor (HSGF). However this ability was intrinsic only to non-
syncytial strains, syncytial strain failed to transform the cells and to produce HSGF. Suprisingly, an opposite 
effect ws observed in transformed cells. Their transformed phenotype was changed towards the normal ones and 
HSGF was produced again when infected with non-syncytial strains. Inactivated syncytial strains induced no 
changes of transformed phenotype and produced no HSGF. Virus DNA and virus immunofluorescence antigens 
were detected in all infected cells. Transformed cells as well as the cells with suppressed  transformed phenotype 
showed the changes in the structure of actin filaments. 
 

Keywords: HSV-1; cell transformation; phenotype changes; photoinactivation; UV-irradiation 

 

Introduction and objectives 

Herpes viruses of the subfamily Alphaherpesvirinae such as Herpes simplex virus type 

1 (HSV-1) or 2 (HSV-2) normally do not transform the cells in vitro neither are oncogenic in 

an organism. Their transforming potential is masked by extensive cytopathology, but can be 

removed e. g. by UV-irradiation or by photoinactivation in the presence of photosensitiziers 

such as neutral red or methylene blue (MB) [1].  It was demonstrated that cells transformed by 

alphaherpesviruses produce a novel class of compounds resembling growth factors, which 

cannot be related to any hitherto known cellular products. These putative herpes related 

growth factors (HRGFs) have the ability to transform normal non-transformed cells and to 

suppress the transformed phenotype.  As inactivated HSV-1 and HSV-2 transform the cells 

and this transformation is associated with production of HRGFs showing both transforming 

and transformed phenotype repressing activity, we decided to study the infection of 

transformed cells with UV-irradiated and photoinactivated HSV-1 in attempts to demonstrate 

the changing of their transformed phenotype.  
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Material and Methods 

Viruses. Two non-syncytial HSV-1 strains K17 and Kupka and two syncitial strains 

HSZP and ANGpath were used (Fig.1A, B). 

 

                                                               
                           A                                                                                         B 

 
Fig.1. Cell staining (100x magnification) A: Non-syncytial HSV-1 K17 strain, B: Syncytial HSV-1 HSZP 

strain. 
 

Cells. Following cell lines were used in our studies. NIH3T3 mouse fibroblast cells, PS, 

porcine kidney cells and two transformed cell lines, Hepa, prepared from mouse 

hepatocarcinoma and HaCat, transformed human keratinocytes. These cells were cultivated in 

medium DMEM (Dulbeccs modificated Eagles medium) containing 5-10 % fetal bovine 

serum, 1% L-glutamine and 1% PSA (antibiotics, antimycotics) on 37 °C and 5 % CO2.  

 

UV-inactivation. Two microliters of HSV-1 K17 and HSV-2 stocks at 0.5 × 106  PFU/ml 

loaded into plastic Petri dishes were exposed to UVB (germicidal lamp) at a distance of 20 cm 

with constant rotation. Samples of virus irradiated for 30, 60, 90, 120, 150 and 180 s and 

tested for infectivity in BHK-21 cells. Non-infectious samples (irradiated for 120 – 180 s) 

were used for infection of tested cells.  

 

Photodynamic treatment. The mechanism of PDI is based on the ability of an excitable 

material called photosensitizer (PS) to absorb the energy from a light source, which is then 

automatically transfered to molecular oxygen. The absorption of a photon by the 

photosenzitizer leads to the formation of an unstable, higher energy excited state of the PS 

molecule (the lifetime of this state ranges from 10-9 to 10-6 s). This energy can be re-emited 

automatically by emission of light throught radiative pathway – fluorescence as it returns back 

to its original unexcited state or by intersystem crossing, whereby the spin of the excited 
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electrons inverts to form relatively long-lived (10−3 to 10 s) excited triplet state that has 

electron spins parallel [5]. Photodynamic inactivation was already described in [4] and [6]. 

 

Immunofluorescence. Direct immunofluorescence method was performed, where we 

stained nuclei of cells with immunofluorescent stain DAPI (Invitrogen), diluted in diH2O in 

the rate 1:1000, the virus itself in infected cells with primary antibody goat anti-HSV 

polyclonal FITC (Biotech) diluted in 1% PBS BSA in the rate 1:1000, and we also stained 

actin filaments of cytoskelet with primary antibody Phalloidin Alexa Fluor® 555 conjugate 

(Invitrogen) diluted in PBS in the rate 1:200. 

 

Fixation and staining of the cells. The cells were first rinsed with PBS and then fixed 

with  50 % metanol and then with concentrated 100 % metanol for 10 minutes. The cells were 

then stained using Giemsa-Romanowski method.  
 

Results and discussion 

We prepared non-infectious viruses from all strains of  HSV-1  by their irradiation with 

UV ligt and also by photoinactivation in presence of methylene blue (Material and Methods). 

Then we infected the cells with these non-infectious viruses and observed them for several 

weeks, the cells were passaged once a week.  

NIH-3T3 and PS cells infected with both UV-irradiated and photoinactivated K17 and 

Kupka strains acquired the transformed phenotype which was stable during the passaging of 

cells and showed viral fluorescent antigen (see Fig.2A-D). The syncytial strains HSZP and 

ANGpath failed to transform the cells. An opposite effect was observed in transformed Hepa 

and HaCaT cells, their transformed phenotype was changed toward the normal one, when 

infected with irradiated and photoinactivated non-syncytial strains (see Fig. 3A,B). Both 

transformed cells and cells with supressed transformed phenotype produced HSGF (data not 

showned, see [4] for details). In this case HSV-1 HSZP and ANGpath strains similarly failed 

to bring about any changes in transformed phenotype. Mrázová [2], [6], observed a 

disintegration of actine filaments in cells infected with UV-irradiated or photoinactivated 

Murine gammaherpesvirus 68 by immunofluorescence method. We observed similar changes 

both in transformed cell and in cells with supressed transformed phenotype (see Fig.2E,F and 

Fig.3C,D). 
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                       A                                                                            B      

                          
                        C                                                                           D 

                          
                        E                                                                           F 

 
Fig.2. Cell staining (100x magnification) A: control NIH-3T3 cells, B: NIH-3T3 transformed cells with 

UV-irradiated HSV-1 K17 strain, C: control NIH-3T3 cells stained with DAPI, D: transformed NIH-3T3 cells 
with fluorescent antigen, E: actin filaments in control NIH-3T3 cells, F: actin filaments in transformed NIH-3T3 

cells. 
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                            A                                                                                           B 

                          
                       C                                                                            D 
 
Fig.3. Cell staining (100x magnification) A: control HaCaT cells with marked trasformed phenotype, B: 

HaCaT cells with non-transformed phenotype after infection with UV-irradiated K17 strain of HSV-1, C: control 
Hepa cells, D: Hepa cells showing disintegration of actin filaments after infection with UV-irradiated HSV-1 

K17 strain. 
 

Conclusions 

Only non-syncytial strains of HSV-1 are able to transform cells after UV irradiation or 

photoinactivation. UV irradiated or photoinactivated non-syncytial strains of HSV-1 change 

the transformed phenotype towards the normal one when added to transformed cells. 

Photoinactivation of HSV-1 and HSV-2 in the presence of methylene blue (MB) resulted in 

appearance of transformed cells. MB is used in photodynamic treatment of herpetic lesions. 
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Abstract 
Changes in gene expression of neuronal markes in the hippocampus induced by oxytocin, 
Oxytocin plays a pivotal role in the regulation of social behaviour and nonsocial functions including 

memory. A perturbed oxytocin signaling has been linked to the pathogenesis of several psychiatric and 
neurodevelopmental disorders. In the present study, we examined the role of oxytocin signaling in the 
hippocampal neurogenesis in vitro and in vivo. The goal was to analyze oxytocin effects on the gene expression 
of specific neuronal markers in the hippocampus of adult and neonatal mice. Oxytocin administration to the 
neonatal mice resulted in the increase of gene expression of radial glia marker and decrease expression of 
astrocyte and oligodendrocyte markers. We found divergent effects of oxytocin to other neuronal subtypes. It can 
be suggested that oxytocin system is involved in the regulation of development of neuronal precursor cells in the 
brain. 

 
Keywords: neurogenesis;hippocampus; oxytocin;differentiation; neuronal cell marker 

 

Úvod  

Dlho platilo, že proces neurogenézy prebieha len počas embryonálnej fázy vývoja 

CNS. Obrat nastal v 90 rokoch minulého storočia, kedy sa dôsledkom využitia nových 

technológií podarilo Reynaldovi a Weissovi izolovať neurálne kmeňové bunky z dospelého 

mozgu myší [1]. Neurogenéza prebiehajúca u dospelých jedincov je viacstupňový dynamický 

proces zahrňujúci proliferáciu neurálnych progenitorových buniek, diferenciáciu 

novovzniknutých neurónov, dozrievanie a funkčnú integráciu do už existujúcich neurónových 

sietí [2]. Prebieha v dvoch hlavných oblastiach: subgranulárna zóna gyrus dentatus v 

hipokampe a subventriuklárnej zóne čuchového laloka [3]. Novovzniknuté neuróny a ich 

zapojenie do nervovej siete sú dôležité pre tvorbu priestorovej/epizódickej pamäte a učenie 

[4]. Jednotlivé štádia procesu neurogenézy sú kontrolované viacerými modulátormi a 

akékoľvek zmeny v ich signalizácií môžu narušiť tento proces a viesť k vzniku 

neurovývinových ochorení ako porucha autistického spektra (ASD) [5]. ASD sa prejavuje 

nedostatkom záujmu o sociálnu interakciu a komunikáciu, ako aj prítomnosťou stereotypného 

správania. Hoci mechanizmy zapríčiňujúce vznik a prejavy ASD sú stále 

nedostatočnepreskúmané, viacero štúdií na hlodavcov a u človeka naznačuje asociáciu medzi 

ASD a oxytocínom (OXT) [6]. Neuropeptid OXT funguje ako sociálny faktor, ktorý je 

produkovaný predovšetkým v neurónoch nachádzajúcich sa v paraventrikulárnych, 
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supraoptických a tzv. akcesórnych jadrách hypotalamu [7]. Zohráva dôležitú úlohu pri 

sprostredkúvaní emocionálneho a sociálneho správania. Štúdie v poslednom období ukazujú, 

že OXT môže mať vplyv na proliferáciu buniek a neurogenézu  [8,9].  

Existuje niekoľko prác, ktoré sa rozchádzajú v názoroch, ako vplýva poddávanie OXT 

na produkciu jednotlivých typov neuronálnych buniek. Cieľom našej práce preto bolo zistiť 

zmeny v génovej expresii špecifických neuronálnych markerov u dospelých jedincov myší a 

neonatálnych myší po podaní OXT. 

 

Materiál a metódy 

Experiment č 1: Pri experimente boli použité dospelé C75BL myší (35 - 40g), ktoré 

boli rozdelené do dvoch experimentálnych skupín (n=5/skupina). Prvej skupine sa po dobu 5 

po sebe nasledujúcich dní intraperitoneálne aplikoval oxytocín rozpustený vo fyziologickom 

roztoku v koncentrácií 1 mg/ml/kg (Bachem, Švajčiarsko). Kontrolnej skupine sa aplikoval 

fyziologický roztok. Na nasledujúci deň boli zvieratá humánne usmrtené cervikálnou 

dislokáciou za účelom izolácie hipokampu. Tkanivá boli získané v rámci bilaterálnej 

spolupráce s Poľským pracoviskom v rámci projektu MAD SR-PL.   

Experiment č. 2: V druhom experimente boli použité neonatálne C75BL myši, ktoré 

boli rozdelené do dvoch skupín (n=6/skupina). Týmto myšiam sa na druhý a tretí postnatálny 

deň subkutánne aplikoval oxytocín v koncentrácií 0.1 μg/ml, celkovo 20μl/mláďa. Myši sa na 

piaty deň humánne usmrtili s cieľom získania hipokampu. Číslo schválenia ŠVaPS SR 

2815/17-221. 

Experiment č. 3: Na imunohistochemické značenie sa využili primárne hipokampálne 

bunky izolované z neonatálnych C75BL myší (n=7). Tieto bunky boli inkubované pri teplote 

37 ⸰C v atmosfére s 5% CO2a oxytocínom v koncentrácií 1 μM rôzne dlhé časové úseky (1-8 

dní). Číslo schválenia ŠVaPS SR 2815/17-221. 

 

Analýza génovej expresie  

Celková RNA bola z hipokampov izolovaná fenol-chloroformovou 

metódou[10].Koncentrácia izolovanej RNA bola stanovená spektrofotometricky použitím 

NanoDrop 2000 (Life Technologies, Slovensko). 1 µg RNA sa prepísal do cDNA 

prostredníctvom High Capacity cDNA Reverse Transcription Kitu (ThermoFisher, USA). 

Analýza génovej expresie sa uskutočnila pomocou Real Time PCR použitím SYBR Green 

kitu (ThermoFisher, Slovensko) a špecifických primerov ma prístroji QuantStudio 5. Ako 
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kontrolný proteín (housekeeper) sme zvolili GAPDH. Zmeny génovej expresie boli 

hodnotené Livakovou metódou 2-∆∆Ct[11]. 
 

Tab. 1.Sekvencie primerov – Primery použité v RT PCR špecifické pre animálny model myší. 
 

Gén  FW RV 

SerT serotonínový transportér 
NM_010484.2 CTTCAGCCCCGGATGGTT GTGGACTCATCAAAAAACTGCAAA 

SOX2 
pohlavie determinujúci 

región Y-box2 
NM_011443.4 

TAGAGCTAGACTCCGGGCGATGA TTGCCTTAAACAAGACCACGAAA 

NSE neurón špecifická enoláza 
NM_001355220.1 AGATCGGCTCGGTCACAGAAGC GGTCAGGGCAGCAAGAAAGAGG 

GFAP 
gliálny fibrilárny kyslý 

proteín 
NM_001131020.1 

GGCTCGTGTGGATTTGGAGA GACTCCAGATCGCAGGTCAAG 

CNPase 
,3-cyklická nukleotid 3-

fosfodiesteráza 
NM_001146318 

CATCCTCAGGAGCAAAGGAG CTTGTAAGCATCAGCGGACA 

DAT dopamínový transportér 
NC_000079.6 TTCACTGTCATCCTCATCTCTTTC GAAGCTCGTCAGGGAGTTAATG 

ChaT cholín acetyltransferáza 
BC119322.1 TGTCATCGTGGCCTGCTGCAA CTCGCTCCTCCCGTCTGACGT 

GAD1 glutamát dekarboxyláza 1 
NM_008077 GACCAATCTCTGTGACTCGCTTAG CTGGTCAGTGTATCGGAGGTCTT 

GAD2 glutamát dekarboxyláza 2 
AF326550.1 CATGGTCATCTCAAACCCTGC CGAGGCGTTCGATTTCTTCA 

TH tyrozín hydroxyláza 
M69200.1 GTACAAAACCCTCCTCACTGTCTC CTTGTATTGGAAGGAATCTCTG 

Vglut2 
vezikulárny glutamatový 

transportér 
AF324864.1 

ACATGGTCAACAACAGCACTATC ATAAGACACCAGAAGCCAGAACA 

 

Farbenie primárnych hipokampálnych buniek  

Primárne hipokampálne bunky boli inkubované v 24 jamkových platničkách 

obsahujúcich krycie sklíčko v koncentrácii 9x104 buniek na jamku v neurobazálnom médiu 

(30% neurobasal, 35% DMEM, 35% F12, ATB, 2mM glutamín, B27) v prítomnosti 1 µM 

oxytocínu po dobu 8 dní od izolácie pri 37⸰C, 5% CO2. Kontrolná skupina buniek bola 

inkubovaná v čistom médiu. Fixovanie buniek prichytených na podložné sklíčko sa 

uskutočnilo pomocou 4% PFA (paraformaldehyd) v rôznych časových úsekoch (1-8 dní). 

Neuróny boli značené pomocou primárnej protilátky  proti MAP2 - s mikrotubulmi 

asociovaný proteín 2 (1:2000, mouse monoclonal anti-MAP2) a fluorescenčnej sekundárnej 

protilátky AlexaFluor 488 (1:500, anti-mouse). Jadrá všetkých buniek boli farbené pomocou 

farbičky DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole), bunky boli 

sledovanéfluorescenčnýmmikroskopom Axiolmager M2, Apotome2 a prostredníctvom 
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programu ImageJ sa určilo pomerné zastúpenie neurónov oproti MAP2 neznačeným bunkám. 

Rozdiely medzi skupinami boli hodnotené Studentovým T-testom.  

 

Výsledky a diskusia 

Hipokampus je štruktúrou mozgu, ktorá je obzvlášť citlivá na OXT. Na neurogenézu 

prebiehajúcu v hipokampe pôsobí OXT prostredníctvom OXTR (oxytocínový receptor), 

pričom jeho aktiváciaovplyvňuje prežívanie a dozrievanie novovzniknutých neurónov [2]. 

U primárnych hipokampálnych neurónov sme po 8. dňovej inkubácií s oxytocínom 

zaznamenali signifikantný nárast MAP2 značených neurónov (Obr. 1). Na základe týchto 

získaných výsledkov sme chceli zistiť, ako sa zmenilo pomerné zastúpenie jednotlivých typov 

buniek po aplikácií oxytocínu in vivo.    

 

 
Obr. 1.Vplyv oxytocínu na počet hipokampálnych buniek – Účinok inkubácie primárnych hipokampálnych 

buniek s 1 µM oxytocínom v porovnaní s kontrolnou skupinou. Hodnoty sú udávané ako priemer ±SEM (n=350 
buniek na 10 zorných polí). Reprezentatívne obrázky kontrolnej a oxytocínovej skupiny na 1 a 8 deň. MAP2 
(mouse monoclonal anti-MAP2, zelená), DAPI (4′,6-diamidino-2-phenylindole, modrá), *p<0,05, **p<0,005 

oproti kontrolnej skupine. 

  

V tkanive hipokampu dospelých myší sa po 5. dňovej aplikácii OXT výrazne zmenilo 

zastúpenie buniek. Zmeny sme porovnávali s neonatálnymi myšami, ktorým bol aplikovaný 

OXT na 2. a 3. deň po narodení.   

U dospelých myší sme zaznamenali signifikantný pokles mRNA markeru 

exprimovaného v neurálnych progenitorových bunkách SOX2 (Obr.2A). V prípade 

neonatálnych myší došlo k jeho signifikantnému zvýšeniu, čo môžeme pripísať 

k aktívnejšiemu procesu neurogenézy u novonarodených jedincov (Obr. 3A).  

V prípade dospelých aj neonatálnych myší poklesla expresia markeru astrocytov 

a oligodendrocytov, pričom tento pokles bol u neonatálnych jedincov signifikantný. Génová 

expresia markeru indikujúceho diferenciáciu neurónov NSE sa zmenila ibau dospelých myší, 
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ktorým bol podaný OXT. 

 

 
Obr. 2 Vplyv oxytocínu (OXT) na génovú expresiu neuronálnych markerov u dospelých jedincov myší v 

porovnaní s kontrolnou skupinou. Génová expresia bola meraná qPCR. Namerané dáta sú vyjadrené ako priemer 
±SEM, n=5. Rozdiely medzi skupinami boli hodnotené Studentovým T-testom, *p<0,05, **p<0,005oproti 
kontrolnej skupine.SerT - serotonínový transportér, SOX2 - pohlavie determinujúci región Y-box2, NSE - 

neurón špecifická enoláza, GFAP - gliálny fibrilárny kyslý proteín, CNPase – 2,3-cyklická nukleotid 3-
fosfodiesteráza, DAT - dopamínový transportér, ChaT - cholín acetyltransferáza, GAD1 - glutamát 

dekarboxyláza 1, GAD2 - glutamát dekarboxyláza 2, TH - tyrozín hydroxyláza, Vglut2 - vezikulárny 
glutamatový transportér. 

 

 
Obr. 3Vplyv oxytocínu (OXT) na génovú expresiu neuronálnych markerov u dospelých jedincov myší v 

porovnaní s kontrolnou intaktnou. Génová expresia bola meraná qPCR. Namerané dáta sú vyjadrené ako priemer 
±SEM, n=6. Rozdiely medzi skupinami boli hodnotené Studentovým T-testom, *p<0,05, **p<0,005oproti 
kontrolnej skupine.SerT - serotonínový transportér, SOX2 - pohlavie determinujúci región Y-box2, NSE - 

neurón špecifická enoláza, GFAP - gliálny fibrilárny kyslý proteín, CNPase – 2,3-cyklická nukleotid 3-
fosfodiesteráza, DAT - dopamínový transportér, ChaT - cholín acetyltransferáza, GAD1 - glutamát 

dekarboxyláza 1, GAD2 - glutamát dekarboxyláza 2, TH - tyrozín hydroxyláza, Vglut2 - vezikulárny 
glutamatový transportér. 

 

Všeobecne sa u neonatálnych jedincov génová expresia markerov pre jednotlivé 

subtypy neurónov nemenila. Signifikantná zmena v podobe poklesu génovej expresie sa 

udiala iba v prípade markeru pre serotonergne (SerT) a gabaergne neuróny (Obr. 3B). Pokles 

génovej expresie u gabaergnych neuróny sa týkala iba markeru GAD1. Dôvodom rozdielnosti 

expresie GAD1 a GAD2 je pravdepodobne ich rozličná úloha v organizme. Zatiaľ čo 

GAD1ovplyvňuje syntézu GABA pre synaptogenézu, GAD2 syntetizuje GABA pre 
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transmisiu signálu [12].Zmena génovej expresie markerov pre glutamatergne, dopaminergne 

a cholinergne neuróny nenastala. 

Podobné zmeny v podobe poklesu génovej expresie markeru SerT a ChaT sme 

zaznamenali aj u dospelých jedincov (Obr. 2B). Pokles ChAT, markeru excitačných neurónov 

a zvýšenieexpresie markerov pre GAD1 a GAD2, spočíva v udržaní excitačnej/inhibičnej 

rovnováhy, na ktorej sa okrem inýchpodieľa aj OXT [13]. 

 

Záver 

Naše výsledky poukazujú na oxytocínom indukovanú zmenu génovej expresie ako 

u neonatálnych, tak i u dospelých myší. Na presnú špecifikáciu, prečo v prípade niektorých 

markerov došlo k zvýšeniu resp. zníženiu sú potrebné ďalšie, doplňujúce štúdie.  

 

Poďakovanie 

Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV-15-0205, 

VEGA 2/0016/16 a  2/0038/18. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Paredes P. M., Sorrells S., Jose M., et al. (2016) J Comp. Neurol. 524(3), p. 66. 

[2] Lin Y. T., Chen C. C., Huang C. C., et al. (2017) Nat. Commun. 8(1), p. 537. 

[3] Ernst A., Frisen J. (2015) PLoS Biol. 13(1), e1002045. 

[4] Gould E., Beylin A., Tanapat P., et al. (1999). Nat. Neurosci. 2, p. 260. 

[5] Horgusluoglu E., Nudelman K., Nho K., et al. (2017) Am. J. Med. Genet. B. 

Neuropsychiatr. Genet. 174 (1), p. 93. 

[6] Zhan R., Zhan H. F., Han J. S., et al. (2017) Neurosci. Bull. 33(2), p. 238. 

[7] Gimpl G., Fahrenholz F. (2001). Physiol. Rev. 81, p. 629. 

[8] Sánchez-Vidaña D. I., Chan N. M., Chan A. H., et al. (2016) Neuroscience. 333, p. 65. 

[9] Bakos J., Strbak V., Ratulovska N., et al. (2012) Cell. Mol. Neurobiol. 32(5), p.891.  

[10] Novotna B., Takacova M., Hudecova S., et al. (2016). Neoplasma 63(5) p. 687. 

[11] Livak K. J., Schmittgen T. D. (2001) Methods. 25, p. 402. 

[12] Pinal C. S., Tobin A. J. (1998). Perspect. Dev. Neurobi. 5(2–3), p. 109. 

[13] Ripamonti S., Ambrozkiewicz M. C., Guzzi F., et al. (2017) Elife. 6. p. 22466. 

78



Sekrécia rekombinantných proteínov v alternatívnej baktérií Vibrio 
natriegens 

 
Alžbeta Bunová1, Zdenko Levarski1,2, Ľubica Kormanová1, Viktor Varga1, Andrej Minich1, 

Júlia Šarkanová1, Stanislav Stuchlík1,2 
 

1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 
biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 

bb.bunov@gmail.com 
2 Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava, 

Slovenská republika 
 
 

Abstract 
Secretion of recombinant proteins in alternative bacterium Vibrio natriegens 

 The bacterium Vibrio natriegens is a Gram-negative marine bacterium with the fastest growth rate of 
any currently known microorganisms. From this reason V. natriegens could be the suitable host for heterologic 
production of recombinant proteins in future in molecular biology and biotechnology. Here we present the new 
construct with signal peptid for levansucrase, that should support secretion of recombinant proteins to 
periplasmic space.  
 

Keywords: Vibrio natriegens; human growth hormon; signal peptides; secretion systems 

  

Úvod a formulácia cieľa 

S vývojom rekombinantných DNA technológií v skorých sedemdesiatych rokoch sa 

naskytla možnosť expresie heterológnych génov v prokaryotických alebo eukaryotických 

hostiteľských organizmoch, ktoré nie sú prirodzenými nositeľmi tohto typu DNA [1]. Ako 

výsledok dokáže organizmus produkovať proteín, ktorý neprodukuje za normálnych 

okolností. Tento proteín takisto môže pochádzať z úplne odlišného, veľmi často nijako 

príbuzného druhu [2]. 

V poslednej dobe bolo vyvinutých množstvo rekombinantných DNA technológií na 

zlepšenie rýchlosti a široko-spektrálnosti využití v biotechnologických aplikáciách [3]. 

Takmer všetky tieto techniky využívajú najrýchlejšie rastúci modelový organizmus, 

Escherichia coli. Počnúc od najrutinnejších úloh, ako je napr. klonovanie, sa vyžaduje 

opakovaný rast bakteriálnych kultúr. Približne 90 % tohto experimentálneho času je 

prideleného rastu E. coli. Toto je dôvod, prečo by bolo prínosné mať rýchlejšie rastúci 

hostiteľský organizmus [4]. 

V roku 2016 sa Lee a kol. a Weinstock a kol. začali znovu zaoberať charakterizáciou 

už objavenej baktérie, ktorá by mohla byť alternatívnym zdrojom E. coli, čo sa týka rýchlosti 

rastu.  [4, 5]. Týmto hostiteľským organizmom je morská baktéria Vibrio natriegens. 
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Vibrio natriegens patrí medzi gram-negatívne morské baktérie, je nepatogénna, 

s mierne halofilnou povahou a izoluje sa z morského sedimentu a slaných močiarov [6]. Je 

potvrdené, že generačný čas V. natriegens sa pohybuje medzi 7 – 10 min [7]. V. natriegens 

rapídne rastie na minimálnych médiách obohatených o niekoľko druhov uhlíkových zdrojov 

pri aeróbnych aj anaeróbnych podmienkach [8]. Zaujímavosťou tejto baktérie je fakt, že 

dokáže robustne rásť na sacharóze, čo je ekonomicky aj environmentálne výhodná surovina. 

Väčšina súčasných priemyselných kmeňov E. coli však sacharózu nedokáže utilizovať [4].  

Vibrio natriegens, ako organizmus s najkratšou známou dobou delenia vzbudil 

výrazný záujem ako sľubný mikrobiálny hostiteľský organizmus na zrýchlenie výskumu 

v biotechnológií [9, 10]. Táto baktéria spĺňa všetky základné požiadavky pre biotechnologické 

aplikácie, je považovaná za biologicky bezpečnú a vieme ju ľahko kultivovať v laboratórnych 

podmienkach na lacnom minimálnom médiu s vysokou mierou rastu [8]. V. natriegens 

prirodzene poskytuje mnohostranné portfólio sľubných cieľových zlúčenín ako sú organické 

kyseliny či aminokyseliny, čo robí tento organizmus ideálnym kandidátom na priamu 

produkciu týchto molekúl alebo ich geneticky upravených derivátov [11]. Tento organizmus 

dokáže urýchliť tradičné laboratórne rutiny a je vhodný pre už existujúce produkčné aplikácie, 

ako je kultivácia, expresia, či fermentácia [8]. Podľa niekoľkých štúdií a prirodzených výhod 

sa predpokladá, že V. natriegens môže byť vynikajúcim next generation hostiteľským 

organizmom pre biotechnologické aplikácie [12]. 

 

Materiál a metódy 

Použité bakteriálne kmene: 

 E. coli Bl21, genóm: B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB–mB–) λ(DE3 [lacI lacUV5-

T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) 

 V. natriegens Vmax™ Express (Synthetic Genomics) 

Použité plazmidy: 

 pJK100EK-hGH [13] 

 pACYC184 [14] 

 

Metódy: 

Štiepne reakcie prebiehali 1,5 – 2 h pri laboratórnej teplote s použitím resktrikčných 

endonukleáz EcoRI a NdeI. Pomocou troch PCR reakcií sme na vyštiepenú kazetu z plazmidu 

pJK100EK-hGH, Trx-His-tag-hGH, pripojili signálny peptid pre levansacharázu o veľkosti 

113 bp. Ligačné reakcie v pomere 1:5 prebiehali pri 4°C cez noc. Pripojenie signálneho 
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peptidu sme overovali pomocou agarózovej elektroforézy. Transformácia do E. coli DH5α 

prebiehala pomocou elektroporácie. Transformáciu do E. coli BL21(DE3) sme robili metódou 

heat-shock. Všetky transformácie sme overovali pomocou agarózovej elektroforézy. 

 

Výsledky a diskusia 

Tvorba konštruktu pJK100EK-hGH-Lev: V prvom kroku sme sa zamerali na tvorbu 

konštruktu pJK100EK-hGH-Lev, kedy sme na kazetu obsahujúcu Trx – His-tag – hGH 

pripájali signálny peptid pre levansacharázu. Signálny peptid bol rozdelený na tri časti 

z dôvodu väčšej efektivity PCR. Pre každú PCR sme navrhli vhodné primery (LevFW1, 

LevFW2, LevFW3 a LevREV). Prvotne sme štiepili plazmid pJK100EK-hGH dvomi 

restrikčnými endonukleázami – NdeI a EcoRI, ktoré nám plazmid poštiepili na dve časti – 

kazetu o veľkosti 947 bp, s ktorou sme ďalej pracovali, a zvyšok plazmidu o veľkosti 2564 

bp. Kazetu, na ktorú sme v ďalších krokoch napájali signálny peptid sme si označili ako 

inzert, a zvyšok pôvodného plazmidu ako vektor.  

Pripojenie signálneho peptidu prebiehalo tromi PCR s využitím Q5 High-Fidelity 

DNA Polymerázy. Každú PCR sme následne naniesli na gélovú elektroforézu s hrubým 1%-

tným agarózovým gélom v 1% roztoku TAE. Produkt reakcie sme vyrezali a izolovali 

pomocou kitu (Qiagen, Promega). Elektroforéza, vyrezávanie a izolácia produktu rebiehala 

pri všetkých troch PCR rovnako. Výsledkom bola tvorba konštruktu SP – Trx – His-tag – 

hGH. Pomocou gélovej elektroforézy sme si na 2% agarózovom géli overili prítomnosť 

pribúdajúcich častí signálneho peptidu.  

 

 
 

Obr. 1. Overenie inzercie signálneho peptidu po 3 PCR 
 1: molekulový štandard SM1331; 2: nepoštiepený plazmid pJK100EK-hGH; 3: poštiepený plazmid 

pJK100EK-hGH s NdeI a EcoRI (nelinearizovaná forma, linearizovaná forma, inzert – 947 bp), 4: produkt po 1. 
PCR (+ 34 bp); 5: produkt po 2. PCR (+ 48 bp); 6: produkt po 3. PCR (+ 31 bp). Výsledný PCR produkt má 

veľkosť 1046 bp. 
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Po štiepení plazmidu pJK100EK-hGH sme vzniknutý vektor defosforylovali pomocou 

alkalickej fosfatázy. Tými istými enzýmami sme štiepili náš inzert- produkt z 3. PCR. Obe 

štiepne reakcie prebiehali 1,5 – 2hod. Na nanodrope (ThermoScientific) sme odmerali 

koncentrácie vektoru aj inzertu a zvolili rôzne pomery ligačnej reakcie (1:3, 1:5, 1:7). Ako 

najlepší pomer ligačnej reakcie sme vyhodnotili 1:5, s ktorým sme ďalej pracovali. Ligácia 

prebiehala pri 4°C cez noc. Ligačnú reakciu sme prečisťovali pomocou kitu Wizard SV Gel 

and PCR Clean-Up System (Promega). 

Transformácia: Pomocou elektroporácie sme následne transformovali produkt ligačnej 

reakcie do E. coli DH5α. Po transformácií sme vybrali dve vhodné kolónie, ktoré sme overili 

štiepením aj pomocou PCR. 

 

 
 

Obr. 2. Overenie transformácie pJK100EK-hGH-Lev do buniek E. coli DH5α pomocou PCR 
 1: molekulový štandard SM1331; 2, 3: pozitívne klony; 4, 5: negatívna PCR; 6-10: pozitívne klony; 11, 

12: negatívna PCR; 13: pozitívny klon 
 

Pomocou metódy heat shock sme transformovali produkt pJK100EK-hGH-Lev do 

E. coli BL21 (DE3). Po narastení kolónií na agarových platniach s Amp sme vyizolovali 

plazmidovú DNA (20 ľubovoľných kolónií). Pomocou PCR s overovacími primermi pre 

levansacharázu sme overili integráciu konštruktu. 

 

 
 

Obr. 3. Overenie transformácie pJK100EK-hGH-Lev do E. coli BL21 (DE3) pomocou PCR 
 1: molekulový štandard SM1331; 2,3: pozitívne kolónie č. 3, 5; 4,5: negatívna PCR (kolónie č. 6,9); 6: pozitívna 
kolónia č.10; 7: negatívna PCR (kolónia č. 11); 8: pozitívna kolónia č. 15; 9: negatívna PCR (kolónia č. 16); 10-

12: pozitívne kolónie č. 17, 18, 20. 
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Výmena ATB rezistencie na plazmidoch pJK100EK-hGH a pACYC184 

Pri výmene antibiotikovej rezistencie sme použili plazmidy pJK100EK-hGH, ktorý má 

rezistenciu na ampicilín a pACYC184, ktorý má rezistenciu na chloramfenikol. Pomocou 

dvoch PCR reakcií a vhodných primerov sme naamplifikovali úsek plazmidu pJK100EK-

hGH bez génu pre ampicilín, kedy nám vznikol náš vektor, a naamplifikovali gén pre 

chloramfenikol, čo bol náš inzert. Produkty z obidvoch reakcií sme naniesli na gélovú 

elektroforézu, vyrezali a prečistili pomocou kitu (QIAGEN, Promega). Po odmeraní 

jednotlivých koncentrácií vektora a inzertu sme zvolili rôzne pomery ligačnej reakcie (1:3, 

1:5, 1:7), ako najlepší sa ukázal pomer 1:5, s ktorým sme ďalej pracovali. Ligačná reakcia 

prebiehala pri 4 °C cez noc. Ďalej sme transformovali produkt ligačnej reakcie do DH5α 

pomocou elektroporácie (2500 V, 200 Ω). Na trepačke sme kultúru nechali rozrastať 1,5 hod 

a následne vysiali na misky s LB médiom, 1% glukózou a 50 µl Amp na 50 ml LB. Výmenu 

ATB sme overili pomocou štiepenia, kedy sme použili enzýmy NdeI a NcoI. NdeI enzým má 

štiepne miesto v pôvodnom plazmide (pJK100EK-hGH) a NcoI má štiepne miesto v géne pre 

Cm. 

 

 
 

Obr. 4. Overenie výmeny ATB rezistencie pomocou štiepenia 
 1: molekulový štandard SM1331; 2: pJK100EK-hGH (Cm) + NcoI; 3: pJK100EK-hGH (Cm) + NdeI; 

pJK100EK-hGH (Amp) + NcoI; pJK100EK-hGH (Amp) + NdeI 
 

Záver 

Výsledkom práce bolo zostrojenie dvoch konštruktov. Do plazmidu pJK100EK-hGH 

sme vložili signálny peptid pre levansacharázu, ktorý podporuje sekréciu proteínov do 

periplazmy. Ďalej sme zostrojili konštrukt pJK100EK-hGH s vymenenou antibiotickou 

rezistenciou (Amp za Cm).  
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Abstract 
Construction of plasmids for monitoring the effect of individual regulatory elements for replication of 

the plasmid R1 
We focus on constructing expression systems based on plasmid R1, which is a low-copy plasmid from 

IncFII group. The aim of this work is the construction of multiple plasmids needed to monitor the impact of the 
individual regulatory elements of plasmid R1 in combination with T7 and PBAD promoters. In the near future, we 
plan to insert a green fluorescent protein (GFP) downstream the RepA protein coding region. Afterwards, we 
will monitor the expression rate of the RepA regulatory protein by a sensitive flow cytometry method. New 
findings from this work can be used in future studies in the areas of recombinant protein production and the 
construction of expression systems based on this plasmid. 
 

Keywords: R1 plasmid; regulation; replication  

 

Úvod a formulácia cieľa 

R1 je nízkokópiový plazmid, ktorý patrí do skupiny IncFII. Počiatočný replikón je 

malej veľkosti a zvyčajne obsahuje počiatok replikácie (ori), vo väčšine prípadov obsahuje aj 

štruktúrny gén (rep) pre iniciačný proteín (Rep) a v neposlednom rade zahŕňa aj genetickú 

informáciu pre reguláciu replikácie (cop). [1]  

Cieľom našej práce je skonštruovať optimálny finančne nenáročný expresný systém 

v baktérii Escherichia coli. V tomto projekte bolo prvým z cieľov vytvoriť plazmid pRE24, 

ktorého podstatné gény pre náš projekt sú: gén kódujúci RepA proteín, gén araC, gén pre 

chloramfenikolovú rezistenciu a samozrejme gén araBAD promótora, rrnB T1 terminátora. 

Ďalším stanoveným cieľom bolo vytvoriť plazmid pRepR1T7pBRrrnB, ktorý bude 

slúžiť na konštrukciu vektora pRE27, ktorý sa od pRE24 líši génom pre T7 promótor a T7 

terminátor. Tieto vektory nám v budúcnosti budú slúžiť na sledovanie miery expresie RepA 

proteínu. 

Expresné systémy majú  uplatnenie pri produkcii rekombinantných proteínov, ktoré sa 

využívajú v rôznych priemyselných odvetviach ako farmaceutický priemysel, potravinársky, 

chemický, textilný a mnoho ďalších. 
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Materiál a metódy 

Použité plazmidy, primery, enzýmy a kmene v tejto práci sú uvedené v Tab.1-4. 
 

Tab. 1. Použité plazmidy ich genotypy a zdroje 
 

Plazmid Genotyp Zdroj 
pRA10 oriR1, araBAD::copB-repA, bla (AmpR) [2] 

pRE21 pBR ori, araBAD::copB-repA, rrnBT, cat(CmR) [3] 

pRE24 pBR ori, araBAD::copA/CopT-repA, rrnBT, cat(CmR) predmet tejto 
práce 

pJK100-LL37 pUC ori, parB, expresná kazeta PT7-trx-LL37, 
T7T bla (AmpR) [4] 

pRA1 oriR1, bla (AmpR), copB-repA [2] 

pRE31 pBR ori, cat(CmR), RepA1, rrnB T1 terminator, copA, cop B [2] 

pRepR1T7pBRrrnB pBR ori, cat (CmR), RepA1, rrnB T1 terminator, Tap, pcopA, copA, 
copT, copB, T7 promoter 

predmet tejto 
práce 

 
Tab. 2. Použité bakteriálne kmene ich genotypy a zdroje 

 
Kmeň E.coli Genotyp Zdroj 

DH5α F– endA1 glnV44 thi-1 recA1 relA1 gyrA96 deoR nupG purB20 
φ80dlacZΔM15 Δ(lacZYA-argF)U169, hsdR17(rK–mK+), λ– Invitrogen 

JM110 rpsL thr leu thi lacY galK galT ara tonA tsx dam dcm glnV44 Δ(lac-
proAB) e14- [F' traD36 proAB+ lacIq lacZΔM15] hsdR17(rK-mK+) Invitrogen 

 
Tab. 3. Použité primery a ich sekvencie 

 
Primer Sekvencia 

copBD3R GCTTTTCATGGAGAAACAGTAGAGAGTTGCGATAAAAAG 

copBD3F CTCTCTACTGTTTCTCCATGAAAAAGCAAAACCCCGATAATCTTCTTCAAC 

copBT7F CTTTAAGAAGGAGATATACAGATGTCGCAGACAGAAAATGCAGTG 

copBR GCCACAAAATTCCATGGAGAAACAGTAGAGAGTTGCGATAAAAAG 

BstEIIF GCTAACCAAACCGGTAACCCCGC 

SalIR2 GAACACTGGACGCGGTTGGCC 

T7ampF GCGCACATTTCCGTTTAATACGACTCACTATAGGGAGACCAC 

T7copBR CTGCGACATCTGTATATCTCCTTCTTAAAGTTAAACAAAATTATTTC 

 
Tab. 4. Použité enzýmy a ich zdroje 

 
Enzým Zdroj 

SalI BioLabs 
BstEII BioLabs 
BglII BioLabs 
XbaI BioLabs 

T4 DNA Polymerase BioLabs 
Shrimp Alkaline Phosphatase (rSAP) BioLabs 

ElectroLigase BioLabs 
Q5® High-Fidelity DNA Polymerase BioLabs 
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 Kultivácia bakteriálnych kultúr 

Bunky bakteriálnych kultúr boli kultivované pri teplote 37°C v tuhom LB (Luria-

Bertani) médiu. Použitým selekčným markerom bolo antibiotikum chloramfenikol v zásobnej 

koncentrácii 25 mg.ml-1 a 5μg. ml-1 pracovnej koncentrácii. 

 Transformácia buniek 

Na transformáciu elektrokompetentných buniek boli použité skonštruované plazmidy 

a použitím elektroporátora GenePulser (BioRad). Transformovali sme pri napätí 2,5 kV, 

odpore 200 Ω a kapacitancii 25 µF v elektroporačnej kyvete so štrbinou 2 mm. 

Ligácia 

Ligačné reakcie sme uskutočnili použitím enzýmu ElectroLigase® (BioLabs) podľa 

uvedeného protokolu a inkubovali sme 30-60 minút pri laboratórnej teplote a následne 

inaktivovali ligáciu pri teplote 65°C na 15 minút. 

Štiepenie enzýmami 

Produkty PCR reakcií a plazmidové DNA boli štiepené vhodnými restrikčnými 

enzýmami podľa protokolov jednotlivých enzýmov a pri ich optimálnych teplotách. 

Podmienky PCR reakcií 

Metódou PCR sme amplifikovali fragmenty DNA za použitia polymerázy typu Q5® 

High-Fidelity DNA Polymerase (BioLabs) a v termocykléri T-Personal Thermal Cycler 

(Biometra). Pri fúznej amplifikácii sme použili ako templát nasyntetizované a purifikované 

fragmenty PCR reakcií so zachovaním ich molárnych pomerov. 

 
Tab. 5. Program PCR reakcií za použitia polymerázy Q5® High-Fidelity DNA Polymerase 

Legenda tabuľky: *variabilné podľa Tm primerov 
 

Krok PCR reakcie Teplota Čas 

Počiatočná denaturácia 98°C 30 s 

25-35 cyklov 98°C 30 s 

 *50-72°C 30 s 

 72°C 30 s/ kb 

Záverečná polymerizácia 72°C 2 min 

 

Výsledky a diskusia 

Plazmid pRE24 bol skonštruovaný tak, že prvotná bola uskutočnená amplifikácia 

fragmentu o veľkosti 228 bp z plazmidu pRA10 pomocou primerov copBD3R a BstEIIF, 

ktorá zahrňovala oblasť araBAD promótora. Následnou amplifikáciou fragmentu z toho istého 
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plazmidu (pRA10) za použitia primerov copBD3F a SalIR2 sme získali druhý PCR produkt 

o veľkosti 475 bp so sekvenciou génu pre copA a časti RepA1. V reakcii fúznej amplifikácie  

s primermi BstEIIF a SalIR2 sme tieto dva PCR produkty použili ako templát v pomere 1:1. 

Nasledovalo štiepenie produktu fúznej amplifikácie (677 bp) a vektora pRE21 restrikčnými 

enzýmami BstEII a SalI. Poštiepený vektor sme napokon defosforylovali alkalickou 

fosfatázou. Do ligačnej reakcie sme aplikovali poštiepený vektor a produkt fúznej 

amplifikácie a ligovali enzýmom ElectroLigase (BioLabs). Produktom ligačnej reakcie sme 

transformovali bunky E. coli DH5α. Transformanty sme selektovali na médiu 

s chloramfenikolom a pozitívne klony sme overili analytickým štiepením v malom objeme 

a sekvenovaním. Tento plazmid má veľkosť 4578 bp a nazvali sme ho pRE24 (Obr. 1, 2) 

a v budúcnosti po zaradení GFP proteínu za oblasť kódujúcu RepA proteín nám bude slúžiť 

na sledovanie miery expresie tohto replikačného proteínu pomocou metódy prietokovej 

cytometrie. 

 

 
 

Obr. 1. Plazmidová mapa plazmidu pRE24 
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Obr. 2. Elektroforetické analýzy plazmidu pRE24  
Gél A: 1.Supercoiled DNA Ladder 2. pRE24 (klon 1) 3. pRE24 (klon 2) 

Gél B: 1. Supercoiled DNA Ladder 2. pRE24 (klon 1) 3. pRE24 (klon 1) štiepený SalI, BstEII 4. pRE24 (klon 2) 
5. pRE24 (klon 2) štiepený SalI, BstEII 

 

Druhým vektorom, ktorý sme skonštruovali bol plazmid pRepR1T7pBRrrnB 

o veľkosti 3758 bp. Amplifikáciou fragmentu (104 bp) z plazmidu pJK100-LL37 pomocou 

primerov T7ampF a T7copBR a fragmentu (350 bp) z plazmidu pR1A pomocou primerov 

copBT7F a copBR sme dostali fragment s génom pre T7 promótor a fragment génu copB. 

Tieto fragmenty sme následne podrobili fúznej amplifikácii primermi T7ampF a copBR 

v pomere 1:1. Produkt fúznej PCR (424 bp) sme štiepili enzýmom BgIII podľa určeného 

protokolu. Štiepili sme aj vektor pRE31 a to enzýmom XbaI, avšak tento plazmid sme museli 

vopred izolovať z kmeňa buniek E. coli JM110, ktoré nemajú DAM alebo DCM metyláciu 

a teda DNA môže byť restrikčne štiepená jedným alebo viac metylačne citlivými restrikčnými 

enzýmami. Po poštiepení plazmidu sme aplikovali T4 DNA polymerázu na zatupenie koncov 

a následne poštiepili enzýmom BgIII. Štiepený produkt fúznej PCR a vektor sme ligovali 

pomocou ElectroLigase (BioLabs) a touto ligačnou zmesou sme transformovali bunky E. coli 

DH5α. Transformanty sme selektovali na médiu s antibiotikom chloramfenikol a tento 

plazmid sme nazvali pRepR1T7pBRrrnB (Obr. 3), bude nám slúžiť na konštrukciu plazmidu 

pRE27 (Obr.3). Vektor pRE27 bude taktiež ako vektor pRE24 slúžiť na sledovanie miery 

expresie RepA proteínu, avšak budeme najmä sledovať aký zásadný vplyv na to bude mať 

inzertovaný T7 promótor. 
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Obr. 3. Plazmidové mapy plazmidov pRepR1T7pBRrrnB a pRE27 

 

Záver 

V tejto práci sa nám podarilo skonštruovať plazmidy pRE24 a pRepR1T7pBRrrrnB, 

ktoré nám po zaradení GFP proteínu za oblasť kódujúcu RepA proteín budú slúžiť na 

sledovanie miery expresie tohto regulačného proteínu citlivou metódou prietokovej 

cytometrie. Poznatky z tejto práce napomôžu pri konštrukcii optimálnych expresných 

systémov založených na plazmide R1 a prispejú k elementárnym poznatkom regulácie 

replikácie plazmidu R1. 
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Abstract 
Fyto-fitness Complex and its impact on maize (Zea mays L.) in conditions of abiotic stress 
Understanding the impact of abiotic stress on plants is currently one of the most important tasks of plant 

physiology. With climate change-driven environmental changes, food security is a very big concern. More than 
50 % of crops are negatively affected by stress caused by abiotic factors. Biostimulants, a specific group of plant 
growth enhancers are considered to have a positive effect on plant growth, metabolism as well as on its survival. 
The aim of the present study was to investigate the effect of a specific plant growth stimulant, Fyto-fitness 
Complex in conditions of stress caused by high salinity. Our results indicated that even though the use of this 
stimulant had a positive effect on the growth of maize in standard conditions, its effect on maize plants exposed 
to higher salinity was not significant. 
 

Keywords: abiotic stress; biostimulants; salinity; Zea mays L. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôsobenie stresových (či už biotických, alebo abiotických) podmienok na rastlinu je 

predmetom štúdia rastlinnej fyziológie už viac než storočie. Tieto podmienky môžeme 

skúmať na viacerých úrovniach – od organel, cez bunky, pletivá, individuálne rastliny, 

rastlinné spoločenstvá až po ekosystémy [1]. 

Stres pôsobiaci na rastlinu vedie k spomaleniu rastu rastliny a teda aj zníženiu jej 

produkcie [1]. Podľa nedávneho výskumu [2] viac než 50 % hlavných hospodárskych plodín 

poškodil vplyv abiotického stresu. Medzi abiotické stresy zaraďujeme tie, ktoré sú spúšťané 

fyzikálnymi alebo chemickými podmienkami prostredia [3]. Stres zo zasolenia je spolu so 

suchom najvýznamnejším abiotickým faktorom. Spolu spôsobujú pokles produkcie 

poľnohospodárskych plodín až o 50 %. V prípade zasolenia pôdy hovoríme o strese už pri 

koncentrácii 25 mM NaCl v pôdnom roztoku [1]. 

Od čias, kedy boli objavené rastlinné hormóny – cytokiníny, giberelíny a auxíny sa 

človek snažil tieto látky preskúmať a následne chemicky syntetizovať za účelom zlepšenia 

produkcie poľnohospodárskych plodín, ako aj za účelom ich ochrany. Regulátory rastu rastlín 

preto zaraďujeme medzi agrochemikálie. Ich použitie má stúpajúcu tendenciu [4]. Ďalším 
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špecifickým druhom prípravkov sú takzvané anti-stresové prípravky – ich úlohou je zlepšiť 

fitness rastliny v podmienkach zvýšeného stresu. Ich zloženie je veľmi komplexné.  

Cieľom tejto práce bolo otestovať vplyv komerčného anti-stresového prípravku Fyto-

fitness Complex na kukuricu siatu (Zea mays) v podmienkach zasolenia. 

 

Materiál a metódy 

Ako rastlinný materiál sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays), hybrid Valentina. 

Pred kultiváciou sme ich povrchovo sterilizovali 50 % vodným roztokom komerčného 

prípravku SAVO (účinná látka NaClO; 4,7 %). Semená následne klíčili po dobu 3 dní 

zatočené v rolkách filtračného papiera, ktoré sme čiastočne ponorili do dest. H2O, v tme pri 

štandardnej laboratórnej teplote. Po vyklíčení a čiastočnom vyrastení sme pretriedené klíčence 

umiestnili do polystyrénových plavákov (10 rastlín na 1 variant).  

Rastliny sme kultivovali 7 dní pri režime osvetlenia 16/8 (svetlo/tma), teplota 

25/23 °C (deň/noc), intenzita osvetlenia 120 µmol/m2/s, v 3 l kadičke s ½ Hoaglandovým 

živným roztokom s pH upraveným na 6,2. Časť variantov obsahovala prídavok prípravku 

Fyto-fitness Complex (FFC). Prípravok Fyto-fitness Complex je prípravok s tzv. fyto-fitness 

efektom – jeho účelom je optimalizácia rastlinného metabolizmu – vedie k posilneniu 

imunitného systému, potlačeniu účinku rastlinných stresorov, a tým k zvýšeniu celkovej 

kondície rastlín. Obsahuje predovšetkým mikroelementy, stopové prvky a humínové kyseliny 

[6]. 

V pokuse sme zvolili nasledovné varianty:  

1. kontrola (čistý ½ Hoaglandov roztok) 

2. FFCF (čistý ½ Hoaglandov roztok + foliárny postrek prípravkom Fyto-fitness 

Complex zriedeným v pomere 1 : 100) 

3. FFCR (½ Hoaglandov roztok s 0,1 % prípravkom Fyto-fitness Complex) 

4. NaCl (½ Hoaglandov roztok, 100 mM NaCl) 

5. NaCl FFCF (čistý ½ Hoaglandov roztok, 100 mM NaCl + foliárny postrek prípravkom 

Fyto-fitness Complex zriedeným v pomere 1 : 100) 

6. NaCl FFCR (½ Hoaglandov roztok, 100 mM NaCl s 0,1 % prípravkom Fyto-fitness 

Complex) 

 

Živný roztok sme v priebehu kultivácie vymenili na 3. a 5. deň. Postrek pri 

konkrétnych variantoch sme realizovali dvakrát – vždy pri výmene roztoku – v dávke 10 ml 

na nádobu obsahujúcu 10 rastlín.  
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Po 7-dňovej kultivácii sme odmerali dĺžku primárneho koreňa a stanovili čerstvú 

a suchú hmotnosť koreňa a stonky.  

Z prostrednej časti druhého listu sme odobrali vzorky na stanovenie obsahu 

chlorofylov a karotenoidov. Vzorky sme homogenizovali v trecej miske s malým množstvom 

zmesi morského piesku s MgCO3 (pomer 1 : 3) a 80 % acetónom. V priebehu prípravy 

vzoriek sme už hotové vzorky udržiavali v chlade a tme, aby nedošlo k degradácii farbív. 

Spektrofotometricky sme zmerali absorbancie supernatantu jednotlivých vzoriek pri vlnových 

dĺžkach 663,2 nm, 646,8 nm a 470 nm a koncentrácie chlorofylov a a b, ako aj karotenoidov 

sme stanovili podľa Lichtenthalera [7]. 

Výsledky sme podrobili štatistickej analýze v programoch Excel pre Mac (v. 16.2, 

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

 

Výsledky a diskusia 

V prípade variantov bez prídavku NaCl (kontrola, FFCF, FFCR) dosahovali 

v priemere najväčšiu dĺžku primárneho koreňa rastliny, ktoré boli prípravkom ošetrené 

foliárne (FFCF). V prípade rastlín ošetrených prípravkom do kultivačného média (FFCR) boli 

korene rastlín dlhšie v porovnaní s kontrolným variantom, rozdiel však štatistická analýza 

nepotvrdila. Naopak, v prípade variantov s prídavkom soli (NaCl, NaCl FFCF, NaCl FFCR) 

bol koreň v priemere najdlhší vo variante, pri ktorom bol prípravok pridaný do kultivačného 

média (NaCl FFCR), čo potvrdila aj štatistická analýza (obr. 1) 

 

 
 

Obr. 1. Porovnanie dĺžky primárneho seminálneho koreňa rastlín kukurice siatej  
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Meranie čerstvej hmotnosti koreňa, ako aj stonky prinieslo viacero zistení. Foliárna 

aplikácia prípravku Fyto-fitness Complex pri variante bez pridanej soli (FFCF) pozitívne 

pôsobila na tvorbu biomasy koreňovej sústavy, čo preukázala aj štatistická analýza. Naopak, 

pôsobenie NaCl (NaCl, NaCl FFCF, NaCl FFCR) malo na tvorbu biomasy inhibičný účinok. 

Aplikácia Fyto-fitness Complex (či už foliárne, alebo do roztoku) v tomto prípade nemala 

na koreň žiaden preukazný stimulačný účinok. Rovnako, ako v prípade merania čerstvej 

hmotnosti koreňa, aj v prípade merania čerstvej hmotnosti nadzemných častí mali výsledky 

podobnú tendenciu - foliárna aplikácia prípravku pri variante bez pridanej soli (FFCF) 

pôsobila stimulačne. Aplikácia do roztoku (FFCR) nemala pri tomto meraní žiaden preukazný 

účinok. Taktiež v prípade variantov s indukovaným stresom zo zasolenia (NaCl, NaCl FFCF, 

NaCl FFCR) bola tvorba nadzemnej biomasy preukázateľne menšia. Aplikácia prípravku 

nemala žiadne stimulačné účinky.  

Meranie suchých hmotností koreňa preukázalo inhibičný účinok soli na všetky 

varianty vystavené tomuto stresu. Stimulačné pôsobenie prípravku štatistická analýza 

nepreukázala. Rovnako meranie suchých hmotností nadzemných častí preukázalo inhibičný 

účinok soli na všetky varianty vystavené tomuto stresu. V prípade variantu FFCR, dokonca 

došlo k zníženiu celkovej suchej hmotnosti nadzemnej časti v porovnaní s variantmi Kontrola 

a FFCF. 

Celkové zníženie rastu nadzemnej a podzemnej časti rastliny vo variantoch 

vystavených stresu zo zasolenia, podobne ako pri našom experimente, potvrdzujú aj výsledky 

iných štúdií [8, 9]. 

V prípade merania šírky 2. listu sme nezaznamenali žiadny štatisticky preukazný 

rozdiel medzi jednotlivými variantami. Pri meraní dĺžky 2. listu štatistická analýza 

preukázala, že varianty nevystavené stresu a ošetrené prípravkom (FFCF aj FFCR) dosahovali 

väčšiu dĺžku 2. listu v porovnaní s kontrolou. Varianty vystavené stresu zo zasolenia mali 2. 

list v priemere kratší v porovnaní s variantmi bez prídavku soli – zmenšila sa tak aj ich 

plocha, aj keď rozdiely v porovnaní s kontrolou neboli preukazné. Toto zistenie potvrdzujú aj 

výsledky inej štúdie [8]. Aj v prípade variantov vystavených stresu a ošetrených prípravkom 

(NaCl FFCF aj NaCl FFCR) boli listy rastlín dlhšie, než tie, ktoré sme prípravkom neošetrili. 

Tento rozdiel však štatistická analýza nepotvrdila (obr. 2). 
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Obr. 2. Porovnanie dĺžky 2. listu rastlín kukurice siatej  
 

Analýza koncentrácie chlorofylov a a b nepreukázala žiadne zmeny v ich množstve 

pri pôsobení stresu zo zasolenia. Zmeny nenastali ani po aplikácii prípravku Fyto-fitness 

Complex – či už foliárnej, alebo po aplikácii priamo do kultivačného média. V prípade 

variantu FFCF sme namerali zvýšené množstvo karotenoidov oproti kontrole, ale v prípade 

rastlín vystavených salinite sme nezaznamenali preukazný rozdiel medzi rastlinami 

vystavenými pôsobeniu NaCl a NaCl s prípravkom (dáta neuvedené).  

 

Záver 

Moderné biostimulanty sú komplexnými zmesami organických, ako aj anorganických 

látok. V závislosti od výrobcu a zloženia môžu mať široké spektrum pôsobenia a biologickej 

aktivity. V nami navrhnutom experimente sme po aplikácii fitness zvyšujúceho prípravku 

dvoma rôznymi spôsobmi na rastliny v štandardných, ako aj stresových podmienkach, 

sledovali jeho vplyv na tvorbu biomasy, morfológiu nadzemnej a podzemnej časti, rastové 

parametre a obsah fotosyntetických pigmentov. Foliárna aplikácia prípravku pri variantoch 

nevystavených stresu pozitívne pôsobila na rast primárneho koreňa, celej koreňovej sústavy aj 

nadzemnej časti. Varianty nevystavené stresu a ošetrené prípravkom foliárne alebo do roztoku 

dosahovali väčšiu dĺžku 2. listu v porovnaní s kontrolou. V prípade variantov vystavených 

stresu a ošetrených prípravkom dosahovali listy väčšiu dĺžku, avšak tento rozdiel štatistická 

analýza nepotvrdila. Dĺžka primárneho koreňa bola v prípade variantov vystavených stresu 

najväčšia po aplikácií rastového stimulantu do roztoku. Aplikácia Fyto-fitness Complex ani 

jedným zo spôsobov v podmienkach stresu zo zasolenia však nespôsobila žiadne 
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preukázateľné zvýšenie hmotnosti – ani nadzemnej, ani podzemnej časti. Prípravok Fyto-

fitness Complex v štandardných podmienkach (bez dodatočného abiotického stresu) pôsobil 

stimulačne, predovšetkým, keď sme ho aplikovali foliárne. Vzhľadom na jeho veľmi slabé 

účinky v podmienkach stresu zo zasolenia bude jeho pôsobenie v podmienkach iných 

abiotických stresov predmetom nášho ďalšieho skúmania. 
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Abstract 
It has been established that toxic levels of cadmium (Cd) lead to cell death in barley roots. Yet, the role of 

various reactive species during this process is still unclear. Therefore, the aim of our study was to describe the 
occurrence and possible role of superoxide, hydrogen peroxide, nitrogen oxide (NO), and peroxynitrite in barley 
root after Cd application. We observed that low Cd concentration increased the amount of NO and peroxynitrite, but 
not the superoxide amount. Meanwhile higher concentration of Cd increased the formation of reactive oxygen 
species and decreased the formation of NO. Application of rotenone, an inhibitor of superoxide formation, decreased 
the levels of both superoxide and hydrogen peroxide while increasing the NO level. In addition, the Cd-evoked cell 
death was associated with strong superoxide and not peroxynitrite formation. Hence, it can be concluded that under 
Cd stress, the enhanced NO level is involved in the scavenging of highly toxic superoxide through the formation of 
peroxynitrite, reducing so the superoxide-mediated cell death in barley root. 
 

Keywords: barley; cadmium; cell death; nitric oxide; reactive oxygen 

 

Introduction and Objectives 

Nitric oxide (NO), a gaseous molecule with a plethora of functions in plant cells, is able 

to interact with reactive oxygen species (ROS). These interactions can have both a protective 

effect and a cytotoxic one, depending on the relative ROS and NO concentration in the given cell 

[1]. Synergic action of NO and hydrogen peroxide (H2O2) was observed during the 

hypersensitive response [2]. On the other hand, NO gives protection against oxidative stress 

through: reaction with lipid radicals – stopping so the propagation of lipid oxidation; scavenging 

superoxide (O2
-); activation of antioxidant enzymes; and also as a signalling molecule modifying 

the gene expression in the cell nucleus [3]. Nitric oxide can act as a scavenger of reactive 

intermediates during stress conditions, because NO can directly interact with oxygen and 

superoxide [4], hence lowering the oxidative stress. Even though peroxynitrite is highly toxic in 

animal systems, in plant cells it is not involved in NO-mediated cell death [5]. Moreover, in 

Arabidopsis roots, the peroxynitrite is generated in peroxisomes and guard cells also in the 

absence of stress, which led [6] to suggest that this molecule could also have a physiological 

role. Therefore the aim of our study was to see how ROS, NO and peroxynitrite interact during 
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cadmium (Cd) stress in barley roots and also to determine which of these reactive species 

participate in the Cd-induced cell death in barley roots. 

 

Materials and methods 

Short-term treatments – Seedlings, 60 h after the onset of imbibition, with 

approximately 4 cm long roots were used for the treatments. During the short-term treatments, 

roots were immersed into distilled water (dw; control) or into appropriate test solutions, such as 

10, 20, 30, 40, 50 or 60 µM CdCl2, without or with 5 µM rotenone for 30 min. 

Measurement of NO production – 4-amino-5-methylamino-2,7-difluorofluorescein 

(DAF-FM) diacetate was used as a reagent for quantification of NO production in the treated 

plants. The experiment was carried out in accordance with [7]. 

Measurement of ROS (H2O2) production – Hydrogen peroxide production was 

determined fluorometrically using the Amplex UltraRed Hydrogen Peroxide Assay Kit 

(Molecular Probes). The experiment was carried out in accordance with [7]. 

Localization of superoxide production – Intact roots 1 h after the short-term treatments 

were stained for 45 min with a solution containing hydroethidine (HE, from 10 mM stock in 

DMSO) in sodium phosphate buffer (pH 6.0), with 10 mM sodium azide. For the negative 

controls, the superoxide scavenger 1 mM 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl 

(TEMPOL) was used. After washing with 10 mM sodium azide for 5 min, the roots were 

photographed immediately with a stereomicroscope (Ex/EM: 545 ± 25 / 606 ± 70 nm ). 

Localization of peroxynitrite production – Peroxynitrite in the intact barley roots was 

localized by a staining solution: containing 10 μM dihydrorhodamine 123 (DHR123; from 10 

mM stock in DMSO) and 10 mM sodium azide in sodium phosphate buffer. As the negative 

control, the peroxynitrite scavenger, 100 µM uric acid (UA), was used. Fluorescence of whole 

roots was observed after rinsing the roots with 10 mM sodium azide for 5 min using a 

fluorescence stereomicroscope (excitation 500 ± 20 nm; emission 535 ± 30 nm). 

Localization of NO – Roots were stained with DAF – FM diacetate according to [7]. 

Localization of cell death – Three hours after the short-term treatments the experiment 

was carried out in accordance with [8]. 

Statistical analyses – The data were analysed by one-way analysis of variance (ANOVA 

test), and the means were separated using Tukey’s test. 

98



Results and discussion 

One hour after Cd treatment (30 min) we detected a dose-dependent increase in hydrogen 

peroxide formation (H2O2) in barley roots (Fig. 1A). An increase after Cd application was also 

visible in the case of NO amount; however, this increase was characteristic for 10 µM Cd 

concentration and the NO level decreased with the increasing Cd concentration (Fig. 1B). 

Similarly to our results, a rapid increase of both ROS and NO was observed in the soybean root 

tips after the treatments with Cd [9]. In following experiments, we used rotenone, a 

mitochondrial complex I inhibitor, which decreases the superoxide production, based on the 

reports from [8], where it was showed that the ROS formation during Cd stress has a 

mitochondrial origin. Consequently, in roots co-treated with Cd and 5 µM rotenone the H2O2 

generation was attenuated (Fig. 1A). Meanwhile, the application of both Cd and rotenone 

markedly increased the level of NO in the root tip segments, which was more profound at higher 

Cd concentrations (Fig. 1B). The analysis of Cd-induced superoxide localization in root tips 

revealed that it coincides with the detected Cd-induced H2O2 generation in the root segments 

(Fig. 2). In contrast to the control, the root tips treated with 20 µM Cd concentration showed an 

enhanced superoxide level, which further increased with the increasing concentration of Cd (Fig. 

2A). Moreover, the amount of superoxide was markedly reduced by the co-treatment of roots 

with rotenone (Fig. 2B). 

 

 

Fig. 1. H2O2 (A) and NO (B) generation in 
root tips 1 h after the transient short-term 

co-treatment (30 min) of roots with 0, 10, 20, 
30, 40, 50 or 60 µM Cd and 0 or 5 µM 

rotenone. 

Fig. 2. Superoxide localization in root tips 
1 h after the transient short-term 

co-treatment (30 min) of roots with 0, 10, 20, 
30, 40, 50 or 60 µM Cd and 0 (A) or 5 µM 

rotenone (B) 
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Similarly to superoxide, Cd evoked the formation of peroxynitrite in a Cd dose-

dependent manner, which was detected in the same root region as the Cd-induced superoxide 

generation (Fig. 3A). In addition, rotenone co-treatment slightly decreased the amount of Cd-

induced peroxynitrite in the root tips at 30 and 40 µM Cd (Fig. 3B). However, this alleviating 

effect of rotenone on the Cd-induced peroxynitrite generation was not observed at high, 50 and 

60 µM, Cd concentrations. Further experiments, where the roots were co-stained either with 

DAF-FM-DA (for NO detection) and HE (for superoxide detection); or with DHR123 (for 

peroxynitrite detection) and HE (Fig. 4), confirmed that the peroxynitrite formation was 

associated with the root region, where the superoxide generation was localized, in both control 

and Cd-treated roots. After the application of 50 µM Cd to roots, low DAF-FM-DA detectable 

NO level was associated with a very high superoxide level, which dominated over peroxynitrite 

formation. In turn, the rotenone co-treatment-mediated decrease in the Cd-induced superoxide 

formation in roots increased the amount of NO in these roots and the fluorescence signal for 

peroxynitrite was also stronger than the fluorescence signal for superoxide (Fig. 4). These 

experiments showed that lower concentrations of Cd during the short-term treatment lead to an 

increase in both ROS and NO levels, as well as in the level of peroxynitrite. However, as the 

superoxide level increased the NO level decreased. Based on these findings we can conclude that 

NO production is rapidly depleted due to its reaction with superoxide, forming peroxynitrite. 

Nonetheless, the fluorescence signal for superoxide was still stronger than that for peroxynitrite; 

suggesting that the rate of NO production was not sufficient to compensate for the high 

superoxide generation during severe Cd stress. 

Previous studies had also shown that superoxide generation is one of the earliest heavy 

metal-induced toxic symptoms, leading to cell death in barley roots [9]. In our experiments, we 

also observed the occurrence of cell death after Cd application. Nonetheless, for the initiation of 

this cell death at least 30 µM Cd concentration was needed, and the occurrence of cell death in 

barley roots increased thereafter in a dose-dependent manner (Fig. 5A). Meanwhile, rotenone 

considerably reversed the cell death induced by Cd in the root tips, and it was only slightly 

detected in roots co-treated with 60 µM Cd and rotenone (Fig. 5B). 
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Fig. 5. Cell death localization in root tips 3 h after the transient short-term co-treatment (30 min) of roots with 0, 
10, 20, 30, 40, 50 or 60 µM Cd and 0 (A) or 5 µM rotenone (B). 

 
Therefore there is a possibility that NO functions mainly in the regulation of superoxide 

level in the root tips during Cd stress. Besides, the enhanced NO level after the application of 10 

µM Cd is probably involved in the scavenging of this highly toxic superoxide through the 

formation of peroxynitrite, thus reducing the superoxide-mediated cell death in barley root. Even 

though peroxynitrite is highly toxic in animal systems, in plant cells it is not involved in NO-

mediated cell death [5]. Treatment of yellow lupine roots with Cd resulted in increased 

peroxynitrite level; however, this did not affect the viability of root cells [10]. In agreement with 

these results, [11] also showed that exogenous NO acts as an antioxidant, due the rapid 

Fig. 3. Peroxynitrite localization in root tips 
1 h after the transient short-term co-treatment 
(30 min) of roots with 0, 10, 20, 30, 40, 50 or 

60 µM Cd and 0 (A) or 5 µM rotenone (B) 

Fig. 4. Localization of superoxide (HE), NO 
(DAF-FM-DA), peroxynitrite (DHR 123) in 
control root tips (dw), roots with 50 µM Cd 

and roots with 50 µM Cd and 5 µM rotenone 
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interaction with ROS, markedly delaying gibberellin-induced programmed cell death in barley 

aleurone layers. 

 

Conclusion 

Taken together, our experiments offer evidence that enhanced NO level during Cd stress 

has a role in the scavenging of highly toxic superoxide, forming peroxynitrite, thus reducing the 

superoxide-mediated cell death in barley root. 
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Abstract 
There are no more doubts that nitric oxide (NO) is a part of numerous and various pathways, under 

physiological conditions as well as during stress. Yet the origin of NO generation in plant cells is still puzzling. 
Recently the possibility of the involvement of mitochondrial complex III in the NO generation, via a nitrite 
reductase activity, was proposed. Therefore in this study, we decided to treat the barley roots with two mitochondrial 
complex III inhibitors, antimycin A and myxothiazol, with or without the presence of cadmium. We observed that 
the site of Cd-induced NO generation is not located in complex III. Nonetheless, there is a possibility that ROS 
originated from mitochondria are responsible for enhanced NO generation under Cd stress in the barley root tips.  
 

Keywords: antimycin A; barley; mitochondria; myxothiazol; nitric oxide  

 

Introduction and Objectives 

Nitric oxide (NO) seems to be a key player in numerous plant processes, however, it still 

remains uncertain how and where is NO produced in a plant cell. Nitric oxide production was 

detected in plants cell apoplast, cytoplasm as well as in various cell compartments such as 

mitochondria, peroxisome, and chloroplast [1]. Moreover, several enzymes, including catalase, 

xanthine oxidoreductase and horseradish peroxidase, are believed to also have the ability to 

produce NO [2, 3]. For now, the consensus is that NO can be produced in plants through a 

reductive or oxidative rout. The reductive pathway consists of the change from nitrate to NO by 

nitrate reductase (NR), and mitochondrial or plasma membrane-associated NO production. The 

oxidative pathway involves the oxidation of arginine by NO synthase (NOS) as described in 

mammals [4, 5, 6]. Nevertheless, there are reasonable doubts about the existence of a NOS 

enzyme in plants [7, 8]. Recently the mitochondrial electron transport chain (ETC) has occurred 

as a promising source for NO generation. The ETC has been shown to be a source of NO 

generation from NO2 under hypoxic/anoxic conditions (oxygen concentrations dropping below 

20 μM) [9, 10, 11]. Additional studies imply that plant mitochondria may also generate NO 

under normoxic conditions, although likely at much lower rates than under anoxia. Nitric oxide 

is most likely generated by the complex III during normoxia [12]. Furthermore, the work of [13] 
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suggested that ETC at complex III can reduce available NO2
- to NO in dependence on the 

activity of alternative oxidase modulating the electron pressure at the quinol (Q) cycle of 

complex III. In this work, we chose to further investigate the mitochondrial complex III 

capability to generate NO during non-stress conditions as well as during cadmium (Cd) induced 

stress. We used two inhibitors of the third mitochondrial complex, antimycin A (AA) and 

myxothiazol (MYXO). Antimycin A inhibits the transfer of the electron from cytochrome b to 

quinol reductase (Qi) site, which leads to an accumulation of unstable semiquinone at the quinol 

oxidase (Qo) site. This unstable semiquinone is the main source of electrons for O2
- generation 

by complex III. In turn, MYXO occupies the Qo-site preventing ubiquinol oxidation and the 

formation of the semiquinone at the Qo site. Therefore, MYXO does not promote superoxide 

production, and it should be able to inhibit the AA induced superoxide generation [13, 14, 15]. In 

addition, it has been suggested that there is an NO generation by the Q-cycle, in a manner 

analogous to superoxide generation, after AA and MYXO application [13]. 

 

Materials and methods 

Short-term treatments – Seedlings, 60 h after the onset of imbibition, with 

approximately 4 cm long roots were used for the treatments. During the short-term treatments, 

roots were immersed into distilled water (dw; control) containing 0,25% methanol (dw; control) 

or into MYXO in the concentration range from 0.05 to 1 µM (from 4 mM stock in methanol, the 

final concentration of methanol was 0.25%), or into AA in the concentration range from 0.05 to 

1 µM (from 4 mM stock in methanol, the final concentration of methanol was 0.25%), or into 30 

µM CdCl2 without (containing 0.25% methanol) or with the addition of MYXO or AA for 30 

min. Following the rinse in dw for 5 min, from each seedling two longest roots were used for NO 

measurement and localization. 

Measurement of NO production – DAF-FM diacetate was used as a reagent for 

quantification of NO production in the treated plants, according with [7]. 

Localization of NO – Roots of intact seedlings were stained according with [7].  

Statistical analyses – The data were analysed by one-way analysis of variance (ANOVA 

test), and the means were separated using Tukey’s test. 
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Results and discussion 

Exposure of barley roots to either MYXO or AA provoked a dose-dependent increase in 

the amount of NO formation in the treated root tips. However, a significantly increased NO level 

was observed only at 1 µM MYXO or AA treatment in comparison to control root tips (Fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Effect of MYXO or AA treatment on NO emission by root tips. 
 

Meanwhile, co-treatment of roots with MYXO and AA had a slight additive effect on the 

amount of NO level in the root tips, in comparison to roots exposed either to MYXO or AA (Fig. 

2A), which was also visible after the staining of roots with DAF-FM-DA (Fig. 2B). While the 

site of NO formation in control roots was localized into the transition zone, the enhanced NO 

formation after all the treatments was observed in the transition and elongation zone of the root 

tips. 

 

            
 

Fig. 2. NO emission by root tips (A) and visualization of NO detected by DAF-FM-DA staining (B) after the 
treatment of roots with 1 µM AA or MYXO and after the co-treatment with 1 µM AA and 1 µM MYXO. 

 
In a recent work, it was shown that rotenone-evoked reduction of mitochondrial electron 
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flow into the complex III attenuated the Cd-induced superoxide generation in the root tip of 

barley seedlings, indicating that Cd, in fact, affects the mitochondrial complex III in roots [16]. 

We also observed an increase in ROS production after Cd application, which was further boosted 

by AA treatment, but attenuated by MYXO (data not shown). Meanwhile, thirty minutes long 

exposure of roots to 30 µM Cd caused a slight yet significant increase in NO formation (Fig. 

3A). The Cd-induced NO production was restricted to the transition and apical-central elongation 

zone (Fig. 3B). 

 

 
 

Fig. 3. NO (A) emission by root tips and visualization of NO (B) in roots after the treatment with 30 µM Cd. 
The white arrow indicates the site of NO formation in control root. 

 
In addition, both AA and MYXO had a synergistic effect with Cd on NO production (Fig. 

4A), which was found in the apical and central elongation regions of the root tips (Fig. 4B). 

 

 
 

Fig. 4. NO emission by root tips (A) and visualization of NO (B) after the co-treatment of roots with 30 µM 
Cd and 1µM AA or MYXO. The white arrow indicates the site of NO formation in Cd-treated root tip. 

 
Previous studies have demonstrated that NO production, via nitrite reductase activity, is 

an additional function of the mitochondrion [10, 17]. In wheat, Cd during the both short- and 

A B 
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long-term treatments inhibited the root respiration, while increasing the NO formation [18]. This 

NO formation occurred at complex III, via Qo semiquinone, in a similar way as superoxide 

generation. Therefore it is not surprising, that likewise the superoxide formation, MYXO 

inhibited the generation of NO by complex III in wheat, by blocking the Qo semiquinone 

formation [10]. However, our obtained results suggest otherwise. The enhanced NO formation, 

observed in barley root tips exposed to AA, MYXO and Cd, did not originate from the 

mitochondrial complex III. Both MYXO and AA had a synergistic effect on the Cd-induced NO 

generation, whereas MYXO should have been able to inhibit the NO production. Similarly to our 

results, both MYXO and AA increased the level of NO in Arabidopsis leaf segments [13]. In 

addition, NO reacts rapidly with superoxide forming peroxynitrite, which is the main pathway 

for the mitochondrial NO utilization under aerobic conditions [19]. Besides, in the presence of 

oxygen, NO rapidly oxidized to nitrite, suggesting that NO generated in mitochondria has a 

regulatory role only under low oxygen concentrations [20]. 

 

Conclusion 

Together, these data suggest, that the site of Cd-evoked NO formation is not located at 

complex III of the mitochondrial ETC. However, there is a possibility that ROS originated from 

mitochondria are in fact responsible for enhanced NO generation during Cd stress in the barley 

root tips. 
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Abstract 

Production of catalase-peroxidase from Magnaporthe oryzae in Escherichia coli  
Catalase-peroxidase is an enzyme with both catalase and peroxidase activity. It plays an important role 

in the proces of degradation of hydrogen peroxide. We focused on production of wild-type and mutated forms of 
MagKatG2 in order to be able to compare their change in activities. Our main goal was to produce mutated 
MagKatG2 with increased peroxidase activity by site directed mutations for future applications. We successfuly 
produced both wild-type and mutated forms of MagKatG2 in sufficient quantities. As we expected catalase 
activity decreased in mutated forms, but there was no significant change in peroxidase activity. 
 

Keywords: catalase-peroxidase; Escherichia coli; MagKatG2 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalázy-peroxidázy sú bifunkčné enzýmy, ktoré disponujú katalázovou a 

peroxidázovou aktivitou. Ich dôležitou funkciou je degradácia peroxidu vodíka za vzniku 

kyslíka a vody. Peroxid vodíka vzniká ako vedľajší produkt aeróbneho metabolizmu 

a zúčastňuje sa v signalizačných dráhach. Poznáme dve skupiny kataláz-peroxidáz. Prvá 

skupina (KatG1) je hojnejšie zastúpená a zahŕňa mnohé intracelulárne enzýmy. Do druhej 

skupiny (KatG2) zaraďujeme extracelulárne hémové proteíny [1, 2]. 

MagKatG2 patrí do druhej skupiny enzýmov KatG2, ktoré sú sekretované. Všetky 

doteraz známe katalázy-peroxidázy z tejto skupiny pochádzajú z patogénnych húb. Produkcia 

MagKatG2 je nevyhnutná pre patogenicitu a penetráciu Magnaporthe oryzae do hostiteľa, 

nakoľko po napadnutí rastliny dochádza k rapídnemu uvoľňovaniu H2O2 rastlinou [2, 3].  

Pre katalázovú aktivitu MagKatG2 z Magnaporthe oryzae je esenciálny 

autokatalyticky formovaný adukt Trp140-Tyr273-Met299. Prítomnosť aduktu však 

neovplyvňuje peroxidázovú aktivitu enzýmu. Ukázalo sa, že bodovými mutáciami tohto 

aduktu došlo k narušeniu stability proteínu a taktiež k strate katalázovej aktivity. Bodovými 

mutáciami v Trp140-Tyr273-Met299 sekvencii je možné dosiahnuť z bifunkčného enzýmu 
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monofunkčnú peroxidázu. 

Našim cieľom je produkcia wild-type aj mutovaných MagKatG2 pre porovnanie 

katalázovej a peroxidázovej aktivity jednotlivých foriem. Predpokladáme, že pri mutovaných 

formách MagKatG2 dôjde nielen k zníženiu alebo strate katalázovej aktivity, ale naopak bude 

aj zvýšená peroxidázová aktivita. Následná produkcia vybraných mutantov MagKatG2 so 

zvýšenou peroxidázovou aktivitou je so zreteľom na ich ďalšie využitie, napr. 

v biotransformačných reakciách [4]. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene Escherichia coli, s ktorými sme pracovali, sú 

uvedené v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Použité bakteriálne kmene 

 
Kmeň Genotyp Zdroj 

 
BL21 (DE3) E. coli str. B F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–mB
–) λ(DE3 [lacI lacUV5-

T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) 

 
NEB 

 

Vektory: Vektor použitý pri transformácii do buniek E. coli v našej práci je pET21a 

(Novagen). Do vektora bol vložený syntetický kodón-optimalizovaný gén pre katalázu-

peroxidázu MagKatG2. Pracovali sme s wild-type MagKatG2 (G2 202) a dvomi MagKatG2 

obsahujúcimi bodové mutácie (G2 W118F6, G2 251F3). Veľkosť celkového konštruktu je 

7668bp (zdroj: Zámocký). 

Baničková expresia: Nočnú kultúru buniek E. coli nesúcu plazmid s peroxidázou 

MagKatG2 sme preočkovali v pomere 1:100 do 50ml česrtvého LB média s prídavkom 0,1 % 

glukózy a nechali sme rásť bunky do výsledného OD600 = 0,5 – 1. Indukovali sme expresiu 

pridaním IPTG vo výslednej koncentrácii 1 mM a taktiež sme pridali roztok hemínu 

(prekurzor hému) vo výslednej koncentrácii 767 µM. Expresia prebiehala 4 hodiny 

s odoberaním vzoriek každú hodinu. Prvú vzorku sme odobrali v čase indukcie expresie. 

Vzorky sme scentrifugovali 3 min pri 13400 rpm na centrifúge MiniSpin (Eppendorf) 

a zvyšok kultúry buniek získaný po 4 h od začiatku indukcie expresie sme centrifugovali 10 

min 4°C pri 7690 RCF. 

Analýza pomocou SDS-Polyakrylamidových gélov (SDS-PAGE): elektroforéza SDS-

PAGE podľa Laemmli et al. [5]. Použili sme veľkostný štandard PageRulerTM Pre-stained 

Protein Ladder 26616 (Thermofisher) a Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard 
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(Invitrogen). 

Homogenizácia buniek: Pelet získaný po baničkovej expresii sme rozsuspendovali 

v 10 ml pufru, ktorý obsahuje 50mM TrisHCl pH = 8,0 a 0,5 M NaCl. Následne sme bunky 

homogenizovali na prístroji Sono puls (Bandelin) po dobu 8 min a 15 s, pulz 15 s a chladenie 

45 s, s amplitúdou 30 %. Bunkovú suspenziu sme centrifugovali 15 min, 4 °C, 9509 

RCF. Získaný pelet a supernatant sme analyzovali pomocou SDS-PAGE. 

Stanovenie aktivity: Zmerali sme kinetiku supernatantu na spektrofotometri UV-1800 

(Shimadzu). Peroxidázovú aktivitu sme merali so substrátom ABTS v tlmivom roztoku 

KH2PO4, a aktivátorom H2O2 pri 405 nm po dobu 2 min. Katalázovú aktivitu sme merali 

v tlmivom roztoku KH2PO4 a substrátom H2O2 pri 240 nm po dobu 2 min. Následne sme 

merali množstvo proteínu v mg pri 595 nm Bradfordovou metódou s použitím Coomassie 

Brilliant Blue G-250 a stanovili sme špecifické hodnoty aktivity. 

 

Výsledky a diskusia 

Podarilo sa nám transformovať bunky E. coli BL21 (DE3) plazmidom pET21a 

nesúcim gén pre katalázu-peroxidázu MagKatG2 v mutantnej aj wild-type forme. Úspešne 

sme indukovali expresiu všetkých troch foriem MagKatG2. Vzorky získané z baničkovej 

expresie sme následne analyzovali pomocou SDS-PAGE (obr. 1.). 
 

 
 

Obr. 1. Baničková expresia v kmeni BL21 (DE3) 
A: baničková expresia mutantnej MagKatG2 – G2 251F3; 1) veľkostný štandard PageRulerTM Prestained Protein 

Ladder 26616 (Thermofisher); 2) 0 h od indukcie expresie; 3) 1 h; 4) 2 h; 5) 3 h; 6) 4 h. 
B: baničková expresia mutantnej MagKatG2 – G2 W118F6 (dráhy 2 – 6) a wild-type MagKatG2 – G2 202 
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(dráhy 7 – 11); 1) veľkostný štandard; 2) 0 h; 3) 1 h; 4) 2 h; 5) 3 h; 6) 4 h; 7) 0 h; 8) 1 h; 9) 2 h; 10) 3 h; 11) 4 h. 
 

Pomocou počítačového programu GelAnalyzer sme percentuálne stanovili množstvo 

katalázy-peroxidázy z celkového množstva proteínov exprimovaných v bunke v čase 4 h od 

indukcie expresie.  Dosiahli sme relatívne vysoké percentá exprimovaného proteínu (tab. 2.), 

čo je dôležité pre ďalšiu prácu. 

 
Tab. 2. Percentuálne množstvá analyzovaných MagKatG2 

 
Analyzovaná kataláza-peroxidáza Celkové množstvo MagKatG2 prítomné v bunke  [%] 

WT G2 202 34,05 

G2 W118F6 36,5 

G2 251F3 29,75 

 

 
 

Obr. 2. Analýza solubility vzoriek 
1) veľkostný štandard Novex® Sharp Pre-stained Protein Standard (Invitrogen); 2) solubilná frakcia z G2 
W118F6; 3) nesolubilná frakcia z G2 W118F6; 4) solubilná frakcia z G2 251F3; 5) nesolubilná frakcia z 

G2 251F3; 6) solubilná frakcia z G2 202; 7) nesolubilná frakcia z G2 202. 
 

Vzorky získané po sonikácii sme analyzovali metódou SDS-PAGE. Ako je možné 

vidieť na obr. 2., pri porovnaní solubilnej a nesolubilnej frakcie je zrejmé, že produkované 

katalázy-peroxidázy sú čiastočne solubilné, ale časť sa nachádza aj v nesolubilnej frakcii. 

Jedným z možných dôvodov tohto výsledku by mohlo byť neúplné rozrušenie buniek v prvej 

sonikácii, čoho riešením je opätovná sonikácia s použitím pufru s prídavkom povrchovo 

aktívnej látky, ako napr. 0,1 % Triton X-100 a následná analýza SDS-PAGE. V prípade 

rovnakého podielu nesolubilnej časti bude potrebné optimalizovať podmienky expresie na 
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získanie vyššieho podielu solubilnej frakcie. 
 

 
Tab. 3. Porovnanie špecifickej enzýmovej aktivity analyzovaných MagKatG2 

 
Analyzovaná kataláza-peroxidáza Špecifická peroxidázová aktivita 

[U/mg] 

Špecifická katalázová aktivita 

[U/mg] 

WT G2 202 1,54 554,35 

G2 W118F6 1,55 352,48 

G2 251F3 1,41 407,28 

 

Ako ďalšiu analýzu solubilnej frakcie MagKatG2 sme použili meranie kinetiky na 

spektrofotometri pre následné určenie špecifickej enzýmovej aktivity (tab. 3.). Predpokladali 

sme, že bodovými mutáciami v MagKatG2 nastane zmena v špecifických enzýmových 

aktivitách. Ako prvé sme merali peroxidázovú aktivitu pri 405 nm po dobu 2 min. 

Peroxidázová aktivita mutantnej a wild-type MagKatG2 sa pohybovala v približne rovnakých 

hodnotách (G2 W118F6 100,6 %, G2 251F3 91,5 %), pričom bodovými mutáciami malo 

nastať výrazné zvýšenie peroxidázovej aktivity. Naopak katalázová aktivita, ktorú sme merali 

2 min pri 240 nm, mala byť pri mutantných MagKatG2 výrazne znížená. Ako môžeme vidieť 

v tab. 2. špecifická katalázová aktivita WT je omnoho vyššia ako mutantných MagKatG2 (v 

prípade G2 W118F6 o 26,5 % a G2 251F3 o 36,4 %). Pravdepodobne v dôsledku neúplného 

vymiznutia katalázovej aktivity bola peroxidázová aktivita ovplyvnená len minimálne. 

 

Záver 

Podarilo sa nám úspešne vyprodukovať dostatočné množstvo mutantnej a wild-type 

katalázy-peroxidázy MagKatG2 pre ďalšie analýzy. Po rozrušení buniek sonikáciou sme 

získali solubilnú aj nesolubilnú frakciu. Porovnaním predpokladaných a experimentálnych 

výsledkov špecifických enzýmových aktivít sme dospeli k záveru, že sú potrebné nové 

postupy, prípadne  nové mutácie pre dosiahnutie vyššej peroxidázovej aktivity MagKatG2, 

ktorá by sa dala využiť pri ďalších aplikáciách. 
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Abstract 
Roosting of Parus major and Sitta europaea in the Nest Boxes in the ZOO Bratislava and Botanical 

Garden of the Comenius University Bratislava 
In the winter season 2017/18 the roosting of birds in the nest boxes in the ZOO Bratislava and in the 

season 2018/19 also in the Botanical Garden of the Comenius University Bratislava was observed. In 2017/18 in 
the ZOO the occupancy of the nest boxes was found to be 19.53% during our 17 visits. Two roosting species 
were observed: Parus major (L., 1758) 136-times and Sitta europaea (L., 1758) 29-times. The birds usually used 
the opposite corners of the box opposite from the entrance. In 2018/19 the occupancy was 16.79% and three 
roosting species were detected: Parus major (L., 1758) 172-times and Sitta europaea (L., 1758) 7-times 
and Cyanistes caeruleus (L., 1758) 1-time. In comparison to season 2017/18, the males were in majority. The 
birds used mostly right corner of the box opposite from the entrance. In the Botanical garden in 2018/19 only 
Parus major was observed 64-times. The box occupancy was 10.65%, so significantly less than in the ZOO. The 
birds preferred the corners opposite from the entrance. 
 
Keywords: Parus major; Sitta europaea; roosting in nest boxes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dlhé a studené zimné noci sú pre vtáky najťažším obdobím dňa, kedy sa vtáky musia 

vyrovnať s veľmi nízkymi teplotami. Preto vtáky, žijúce v oblastiach s dlhšími zimnými 

dňami, majú väčšiu tendenciu oneskoriť nárast hmotnosti až do neskorej časti dňa [1 – 3]. To 

im zároveň umožňuje lepšie prekonať kritické obdobie nocovania. Práve na ich schopnostiach 

získavania potravy a hospodárenia s energiou závisí ich prežitie [4 – 5]. Niektoré drobné 

spevavce okrem toho využívajú na nocovanie aj hniezdne dutiny [6]. Niektorí autori 

predpokladajú, že pri silnejšom poklese vonkajšej teploty budú častejšie nocovať v búdkach 

[7 – 8]. V búdkach najčastejšie nocujú sýkorky veľké, sýkorky belasé a brhlíky lesné [9 – 10].  

Cieľom práce bolo zistiť druhy vtákov nocujúcich v búdkach v ZOO Bratislava a 

v Botanickej záhrade UK (BZUK), zaznamenať ich počet, pomer pohlaví, polohu nocujúceho 

vtáka v búdke a jednotlivé zistenia porovnať s údajmi získanými v zime 2017/18.  

 

Materiál a metódy  

V sezóne 2017/18 sme v ZOO Bratislava kontroly vykonávali od začiatku novembra 

do konca februára. V sezóne 2018/19 sme kontroly nocovania vykonávali na dvoch lokalitách 

– ZOO Bratislava a Botanická záhrada UK, od začiatku októbra do konca februára. Kontroly 

115



sme vykonávali raz do týždňa, v čase po západe slnka. V ZOO bolo umiestnených 50 búdok a 

v BZUK 30. Počas kontrol sme zaznamenávali druh nocujúceho vtáka, pohlavie aj polohu 

v búdke. V sezóne 2018/2019 sme určovali aj vek odchytených vtákov. Všetky jedince boli 

označené krúžkami, aby bola možná ich následná identifikácia. 

 

Výsledky a diskusia 

Počas zimných sezón 2017/18 a 2018/19 sme v ZOO Bratislava (ZOO) zaznamenali 3 

druhy nocujúcich vtákov: sýkorku veľkú (Parus major L., 1758), sýkorku belasú (Cyanistes 

caeruleus (L., 1758)) a brhlíka lesného (Sitta europaea L., 1758). V Botanickej záhrade UK 

(BZUK) sme v sezóne 2018/19, zaznamenali len sýkorku veľkú.  

V ZOO v sezóne 2017/18 sme počas 17 kontrol odchytili 165 nocujúcich vtákov (140 

sýkoriek veľkých a 25 brhlíkov lesných) vrátane opakovaných odchytov. Priemerná 

obsadenosť búdok bola 19,53 % (9,71 ex./kontrola). Najväčšia obsadenosť búdok bola 

v novembri, pričom najviac obsadených búdok bolo pri prvej kontrole 6.11.2017, kedy sme 

zaznamenali až 19 vtákov. Na konci novembra sa počet nocujúcich vtákov výrazne znížil, čo 

môže byť dôsledkom priamych odchytov v búdke počas nocovania [10]. Odchyty im môžu 

spôsobovať stres a vtáky si preto nájdu iné nocovisko. Neskôr sme už nezaznamenali výrazné 

výkyvy v počte nocujúcich vtákov. Okrem vyrušovania, môže na obsadenosť búdok vplývať 

aj teplota prostredia. Na lokalite Zvolen bola zaznamenaná najväčšia obsadenosť pri najnižšej 

teplote [11], avšak na tej istej lokalite v podobnom výskume táto korelácia zistená nebola 

[12]. Môžu na ňu vplývať termoizolačné vlastnosti búdok, či rozdielna citlivosť pohlaví na 

teplotu. 

 V sezóne 2018/19 sme v ZOO počas 22 kontrol odchytili 181 nocujúcich vtákov (172 

sýkoriek veľkých, 1 sýkorku belasú a 7 brhlíkov lesných) vrátane opakovaných odchytov. 

Priemerná obsadenosť búdok bola 16,79 % (8,23 ex./kontrola). Podobne, ako 

v predchádzajúcej sezóne, bola najväčšia obsadenosť v novembri, pričom najväčší počet 

obsadených búdok bol 6.11. a 27.11., kedy sme zaznamenali 12 vtákov. Následne bola 

obsadenosť bez výrazných výkyvov s mierne klesajúcou tendenciou. Nižšia obsadenosť 

v tejto sezóne mohla byť spôsobená miernejšou zimou. 

 V BZUK v sezóne 2018/19 sme počas 21 kontrol zaznamenali 67 nocujúcich vtákov, 

vrátane opakovaných odchytov. Priemerná obsadenosť búdok bola 10,65 % (3,19 

ex./kontrola). V porovnaní so ZOO sme najvyššiu obsadenosť zaznamenali  v januári, pričom 

však najvyšší počet obsadených búdok (6) bol zistený 20. novembra (Obr. 1.). V porovnaní so 
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ZOO bola v BZUK  výrazne nižšia obsadenosť, čo mohlo byť spôsobené miernou zimou a 

tiež dostupnosťou vhodnejších úkrytov v blízkosti ľudských sídel. 

 
Obr. 1. Porovnanie obsadenosti v ZOO a BZUK 

 

Z hľadiska pomeru pohlaví sme v ZOO, v sezóne 2017/18 zistili, že zo 140 odchytov 

sýkorky veľkej bola 51-krát chytená samica a 83-krát samec a v 6 prípadoch pohlavie nebolo 

určené (uleteli pred jeho určením). Najviac samíc (17) a samcov (27) bolo odchytených 

v novembri. Najnižší počet samíc (10) sme evidovali v decembri a samcov (16) v januári. 

V nasledujúcej sezóne 2018/19 zo 172 odchytených sýkoriek veľkých bol 168-krát 

chytený samec a len 4-krát samica. V porovnaní s predchádzajúcou sezónou takmer úplne 

absentovali samice (Obr. 2.). Najviac samíc (3) bolo odchytených na začiatku sledovaného 

obdobia v októbri a samcov (41) v novembri. Najnižší počet odchytených samíc (1) sme 

evidovali v januári a samcov (25) na konci sledovaného obdobia, vo februári. Vo Zvolene, 

medzi rodinnými domami a záhradami, dominovali v novembri samice sýkorky veľkej, od 

decembra do februára mierne dominovali samce a od polovice februára sa pomer pohlaví 

menil opäť v prospech samíc [12]. 
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Obr. 2. Pomer pohlaví sýkorky veľkej 
 

V sezóne 2017/18 z 25 odchytov brhlíka lesného bola 14-krát zaznamenaná samica 

a 11-krát samec. Najviac samíc (10) a samcov (8) bolo odchytených v novembri.  

V sezóne 2018/19 bolo zo 7 odchytených ex. brhlíka lesného 5 samíc a 2 samce. 

Zatiaľ čo pri sýkorke veľkej prevažovali samce, pri brhlíkovi lesnom samice. 

V BZUK sme v sezóne 2018/19 zo 64 odchytov sýkorky veľkej zistili 3-krát samice 

a 61-krát samce. Najviac samcov (6) bolo zaznamenaných v decembri a samíc (2) 

v novembri.  

Okrem toho sme zaznamenávali aj polohu nocujúceho vtáka v búdke. V sezóne 

2018/19 sme na oboch lokalitách určili polohu 229-krát, z toho v ZOO 167-krát a v BZUK 

62-krát. Vtáky najviac využívali na nocovanie rohy búdky oproti vletovému otvoru, pričom 

viac preferovali pravý zadný roh. Z celkového počtu určených polôh sme až 77-krát 

zaznamenali jedinca v pravom zadnom rohu (33,6 %) a 57-krát v ľavom (24,9 %). Predné 

rohy búdky boli využívané oveľa menej ako rohy oproti vletovému otvoru. Vtáky viac 

uprednostňovali ľavý (13-krát, 6,2 %) než pravý predný roh (5-krát, 2,2 %). Častejšie sme 

zaznamenávali jedince aj v strede búdky, 35-krát (15,3 %). V strede zadnej steny bol vták 

odchytený 20-krát (8,7 %). Okrem pravého predného rohu bol menej preferovaný aj stred 

pravej (10-krát, 4,4 %), ľavej (7-krát, 3,1 %) a prednej steny búdky (5-krát, 2,2 %). 

Z celkového počtu odchytených sýkoriek (181) sa nám 15-krát umiestnenie vtáka nepodarilo 

určiť, kvôli jeho pohybu v búdke alebo vyleteniu. 
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V sezóne  2017/18 sme v ZOO zo 120 určených polôh tiež najčastejšie odchytili 

nocujúceho vtáka v rohoch búdky oproti vletovému otvoru, v každom rohu 35-krát (29,17 %) 

a v strede búdky (12-krát, 10 %). Naopak, menej preferované podobne ako v sezóne 2018/19, 

boli predné rohy búdky. Vtáky však v tomto prípade uprednostňovali pravý predný roh pred 

ľavým (11-krát, 6-krát). V predchádzajúcom sledovanom období vtáky takisto najmenej 

využívali na nocovanie stred prednej, pravej a ľavej steny búdky. 

Pri porovnaní zimy 2017/18 a 2018/19 v ZOO sa zistenia o preferencii polohy vtákov 

v búdke počas nocovania zhodovali s vyššie spomínanými. Výraznejší rozdiel sa prejavil len 

v pomere využitia rohov búdky oproti vletovému otvoru, kedy v zime 2018/19 bol vták 

takmer dvakrát viac zaznamenaný v pravom rohu než v ľavom (60-krát, 31-krát) oproti 

vyrovnanému pomeru v zime 2017/18, kedy bol v pravom aj v ľavom rohu oproti vletovému 

otvoru búdky vták zaznamenaný zhodne, 35-krát. 

 

Záver 

V zimnom období 2017/18 a 2018/19 sme počas kontrol nocovania vtákov vo vtáčích 

búdkach v ZOO Bratislava a BZUK zaznamenali tri druhy vtákov: Parus major (najčastejšie 

chytený druh), Cyanistes caeruleus a Sitta europaea. V ZOO v sezóne 2017/18 sme počas 17 

kontrol odchytili 165 nocujúcich vtákov vrátane opakovaných odchytov. Priemerná 

obsadenosť búdok bola 19,53 % (9,71 ex./kontrola). V sezóne 2018/19 sme počas 22 kontrol 

odchytili 181 nocujúcich vtákov. Obsadenosť búdok bola 16,79 % (8,23 ex./kontrola). 

V oboch sezónach bola najvyššia obsadenosť v novembri. V BZUK v sezóne 2018/19 sme 

počas 21 kontrol zaznamenali 67 vtákov. Obsadenosť bola 10,65 % (3,19 ex./kontrola). 

Najvyššia obsadenosť bola počas januára. Vtáky najviac využívali na nocovanie rohy búdky 

oproti vletovému otvoru, pričom preferovali pravý zadný roh.  
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Abstract 
The effect of cold and warm white light on the development of rhythmic melatonin biosynthesis in chick 

embryos and 2-day-old chicks. 
Chick embryos develop circadian melatonin production during the last third of embryonic development. 

The rhythmic melatonin production is suggested as a possible mechanism, which transfers information about the 
quality of light to the developing embryo and help hatchlings to cope with the changes of environment. Our 
previous results demonstrated a selective sensitivity of the chick embryo pineal gland to different wavelengths of 
light. In this experiment we evaluated the effect of cold and warm white light on rhythmic pineal melatonin 
levels in chick embryos and in 2-day-old chicks. Our results show that higher melatonin levels were found in 
embryos incubated under cold white light as compared to warm white light. Pineal melatonin concentrations 
increased substantially on post-hatching day two compared with pre-hatching levels. Possible consequences of 
this finding on development and welfare of broiler chicken will be further studied. 
 

Keywords: white light; pineal gland; melatonin  

 

Úvod a formulácia cieľa  

V súčasnosti sa pri zavádzaní vysoko efektívnych LED svietidiel, ktoré umožňujú 

meniť nielen intenzitu, ale aj kvalitu osvetlenia zvyšuje záujem o štúdium vhodných 

svetelných podmienok nielen počas chovu, ale aj počas inkubácie a ich možných dôsledkov 

na vývin embryí. V komerčných liahňach sa vajcia takmer vždy inkubujú v konštantnej tme 

hoci v prirodzených podmienkach sú vajcia vystavované svetelným stimulom. Použitie LED 

osvetlenia počas embryogenézy môže zvýšiť liahnivosť a zlepšiť kvalitu kurčiat [1]. Dĺžka 

liahnutia sa skrátila u embryí inkubovaných za svetla v porovnaní s inkubáciou v konštantnej 

tme, čo môže odrážať rýchlejší rast embryí [2]. Niektoré štúdie naopak uvádzajú, že svetelné 

stimuly počas inkubácie neovplyvnili alebo dokonca znížili liahnivosť [3 - 5]. Použitie 

bieleho a červeného osvetlenia počas inkubácie viedlo k zlepšeniu liahnivosti [6]. Zelené 

svetlo použité počas inkubácie signifikantne stimulovalo rast a liahnivosť embryí v porovnaní 

s embryami inkubovanými v tmavej fáze. Okrem toho, zelené svetlo znížilo mortalitu v 

porovnaní s inkubáciou v tme [2, 7]. Vystavenie embryí teplému (3900 K) alebo aj studenému 

(5500 K) bielemu svetlu s intenzitou 550 lux počas inkubácie viedlo k zlepšeniu liahnivosti, 

kvality kurčiat a k zmierneniu stresovej a strachom podmienenej reakcie u brojlerov po 

vyliahnutí v porovnaní s inkubáciou v tme [8]. Ako vidno z uvedeného prehľadu, doterajšie 
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výsledky sú často protichodné, čo môže byť spôsobené rôznymi režimami svetla, jeho kvality, 

ako aj odlišnými druhmi vtákov použitých v experimentoch. Rovnako aj odlišná hrúbka a 

pigmentácia škrupiny vajec medzi druhmi vtákov môže viesť k nekonzistentným výsledkom 

[7]. Väčšina štúdií sa venuje predovšetkým intenzite osvetlenia a dĺžke fotoperiódy. V 

súčasnosti existuje len niekoľko prác, ktoré sa zaoberajú vplyvom rôznej kvality osvetlenia na 

fyziologické procesy, vrátane produkcie melatonínu u embryí kurčiat. V našom predošlom 

experimente sme sa zameriavali práve na vplyv rôznej kvality osvetlenia z hľadiska rytmickej 

produkcie melatonínu v poslednej tretine embryonálneho vývinu a po vyliahnutí. Našou 

snahou je nájsť vhodné svetelné podmienky so stimulačným vplyvom na hladiny melatonínu, 

ktorý môže mať protektívny účinok na vývin kostry počas embryonálneho vývinu aj po 

vyliahnutí [9]. Brojlerové kurčatá sú vhodným modelom pri skúmaní týchto procesov v 

dôsledku selekcie na rýchly rast, čo môže mať negatívny dopad na oneskorený rast kostry v 

porovnaní so svalovou hmotou a následný zvýšený výskyt zlomenín. Melatonín by mohol byť 

jedným z vhodných kandidátov na zlepšenie rastu kosti, celkového zdravotného stavu a 

welfare hydiny vo veľkovýrobných podmienkach.  

V predkladanom projekte sme sledovali vplyv studeného a teplého bieleho osvetlenia na 

rytmickú produkciu melatonínu v epifýze 20-dňových embryí a 2-dňových brojlerových 

kurčiat. Porovnávali sme biele svetlo s nízkou a vysokou farbou chromatickosti a následne 

sme určili, ktoré má priaznivejšie dôsledky na produkciu melatonínu u brojlerových kurčiat. 

 

Materiál a metódy 

V experimente sme použili vajcia brojlerových kurčiat Ross 308 (n=180, s hmotnosťou 

60±4g) z rodičovského chovu Hydinárstvo Mach, Častá (42-50 týždňové). Vajcia sme 

inkubovali v dvoch inkubátoroch MIDI F500 (PL Maschine KFT, Hungary) pri svetelnom 

režime 12 hodín svetla a 12 hodín tmy, pri teplote 37,5 ± 0,2°C, relatívnej vlhkosti 50-60 % s 

automatickým otáčaním vajec. Svetlo v liahňach sa automaticky vypínalo o 10:00 a zapínalo 

o 22:00. V jednom z týchto inkubátorov bolo nainštalované studené biele svetlo (±5000 K) a 

v druhom teplé biele svetlo (±2700 K), pričom intenzita osvetlenia bola v oboch inkubátoroch 

rovnaká (±500 lux). Intenzitu svetla a teplotu chromatickosti sme odmerali 

spektrofotometrom (CL-500A, Konica Minolta, Japan). V prvej časti experimentu sme 

odobrali embryám epifýzu v pravidelných trojhodinových intervaloch počas 24 hodín. Po 

vybratí vajec z inkubátora sme narušili škrupinu, vybrali embryo a dekapitovali ho pri 

červenom svetle, ktoré minimálne ovplyvňuje procesy biosyntézy melatonínu. Odobratú 

epifýzu sme uskladnili v uzavretej mikroskúmavke pri -20°C do ďalšej analýzy. V druhej 
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časti experimentu sme odobrali epifýzu už vyliahnutým 2-dňovým kurčatám. Rovnako ako v 

prvej časti experimentu sme zvieratá dekapitovali pri červenom svetle. Získané epifýzy sme 

uskladnili pri -20°C do ďalšej analýzy. Vypreparované epifýzy sme v zamrazenom stave 

dôkladne zhomogenizovali v metanole. Metanol sme následne odparili pri 50°C pod prúdom 

dusíka a rekonštituovali v Tricínovom pufri obsahujúcom 0,1% želatínu. Extrakty sme 

uchovali pri -20°C až do merania prostredníctvom rádioimunoanalýzy postupom validovaným 

pre extrakty epifýz [10, 11]. 

Štatistické analýzy sme uskutočnili analýzou rozptylu a následným Fisherovým post hoc 

testom v programe STATISTICA 7. Čas jednotlivých odberov uvádzame ako zeitgeber (ZT) 

pričom začiatok svetlej fázy je ZT0 a začiatok tmavej fázy ZT12. Experiment bol schválený 

Etickou komisiou na Ústave biochémie a genetiky zvierat, Centra biologických vied 

Slovenskej akadémie vied a Štátnym veterinárnym ústavom v Bratislave. 

 

Výsledky a diskusia 

V súlade s očakávaním sme pri obidvoch svetelných expozíciach zistili vyššie 

koncentrácie melatonínu v epifýzach 20-dňových embryí kurčiat počas tmavej fázy [12,13]. 

Najvyššie hladiny melatonínu sme pozorovali približne v strede tmavej fázy v čase zeitgebera 

(ZT19). K poklesu melatonínu postupne dochádzalo už počas tmavej fázy a bazálne hodnoty 

boli zaznamenané po dvoch hodinách od zasvietenia. Celková biosyntéza melatonínu 

v epifýze embryí  kurčiat počas tmavej fázy v čase ZT14 a ZT16 (p < 0,05), ZT19 (p < 

0,001), ZT22 a ZT24 (p < 0,01) bola podstatne vyššia u embryí inkubovaných pri studenom 

bielom svetle v porovnaní s embryami inkubovanými v teplom bielom svetle (Obr. 1). Tieto 

zistenia sú v súlade s našim predošlým experimentom, pri ktorom sme podobne zistili vyššie 

koncentrácie u embryí inkubovaných pri studenom bielom, ale aj červenom svetle [13]. 

Embryá inkubované pri zelenom svetle vykazovali intermediárne hladiny melatonínu 

a inkubácia v modrom svetle vyvolala najnižšie hodnoty [13]. V súčasnom experimente 

inkubácia embryí v studenom bielom svetle viedla k vyšším koncentráciám melatonínu na 

rozdiel od modrého svetla, čo je čiastočne prekvapujúce, pretože studené svetlo obsahuje 

predovšetkým modrú časť spektra. Predpokladáme, že uvedený nález môže súvisieť 

s odlišným prechodom svetla cez škrupinu, ale môže odrážať aj urýchlenie embryonálneho 

vývinu v liahni so studeným bielym svetlom. 
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Obr. 1: Koncentrácie melatonínu v epifýzach 20-dňových embryí kurčiat inkubovaných pri studenom 

a teplom bielom svetle. 
Hodnoty sú uvedené ako priemery ± SEM (n = 5 - 6) a v čase zeitgebera (ZT0 = začiatok svetlej fázy, ZT12 = 
začiatok tmavej fázy) * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 významnosť rozdielov v koncentrácií melatonínu 

medzi studeným a teplým bielym svetlom, ANOVA. 
 

 

Po vyliahnutí sme zaznamenali niekoľko násobný vzostup nočných hladín melatonínu 

pri porovnaní embryonálneho a postembryonálneho obdobia (Obr. 2). Podobný vzostup 

melatonínu sme zistili aj v našom predošlom pokuse v prípade inkubácie a chovu 

dvojdňových kurčiat v bielom studenom a zelenom svetle [13]. Pri porovnaní koncentrácií 

melatonínu v epifýzach 2-dňových kurčiat inkubovaných a chovaných v studenom a teplom 

bielom svetle sme pozorovali signifikantné rozdiely v čase ZT14 (p < 0,001) s vyššími 

hladinami u kurčiat pri studenom bielom svetle. Tieto rozdiely sme v ďalších časových 

intervaloch nepozorovali (Obr. 2). Medzi bielym a zeleným svetlom sme v predošlom 

experimente nezistili rozdiely u kurčiat po vyliahnutí [13].  

124



 
Obr. 2: Koncentrácie melatonínu v epifýzach 20-dňových embryí kurčiat (ED) a 2-dňových kurčiat (PD2) 

inkubovaných a chovaných pri studenom a teplom bielom svetle. 
Hodnoty sú uvedené ako priemery ± SEM (n = 5 - 10) a v čase zeitgebera (ZT0 = začiatok svetlej fázy, ZT12 = 
začiatok tmavej fázy) * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 významnosť rozdielov v koncentrácií melatonínu 

medzi studeným a teplým bielym svetlom. #2 p < 0,01; #3 p < 0,001 významnosť rozdielov v koncentrácií 
melatonínu medzi embryonálnym a postembryonálnym obdobím, ANOVA. 

 

Záver 

V našej práci sme sa zameriavali na rytmickú produkciu melatonínu v epifýze 

brojlerových kurčiat v závere embryonálneho obdobia a dva dni po vyliahnutí. V našich 

experimentoch sme potvrdili, že rytmická produkcia melatonínu sa u kurčiat vyvíja už počas 

embryogenézy s očakávanými vysokými hladinami počas tmavej fázy. Vyššie koncentrácie 

melatonínu sme zistili u embryí kurčiat inkubovaných pri studenom bielom svetle v porovnaní 

s embryami inkubovanými v teplom bielom svetle. Počas skorého postembryonálneho 

obdobia sme zaznamenali niekoľko násobný vzostup nočných koncentrácií melatonínu 

v epifýzach kurčiat inkubovaných a chovaných v studenom a teplom bielom svetle. Medzi 

studeným a teplým bielym svetlom u 2-dňových kurčiat sme pozorovali rozdiely len po dvoch 

hodinách tmy s vyššími koncentráciami melatonínu u kurčiat chovaných v studenom bielom 

svetle. Možné dôsledky našich zistení na vývin a welfare hydiny budeme ďalej študovať. 
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Abstract 

Regulation of the expression of the promoter controlling the transcription of the maltase gene in 
Candida utilis 

Candida utilis is a yeast with high potencial. This work focuses on its maltose promoter and its 
mutagenesis. The goal is to obtain a Candida utilis that will not have repressed MAL promoter by glucose when 
is induced by maltose. This can be achieved by creating strains with constitutive expression of MAL activator 
and MAL permease to detect the impact of these genes on cascade repression. Interventions in the MAL 
activator and MAL permease are necessary because the previous work has found that interventions only in the 
promoter are insufficient. We created plasmid pPPH-loxP containing MAL permease, resistance to zeocin with 
lox sites for its later excision, and the His3 gene for integration into the chromosome. Together with the plasmids 
pPAH-loxP and pGHL-d3, they will be transformed into Candida utilis CuF and mutated by randomized and 
targeted mutagenesis on the MAL activator and the MAL permease. 

 

Keywords: Candida utilis; maltase gene; promoter; transformation, plasmids; regulation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nie je to dávno, čo sa u potravinárskej kvasinky Candida utilis zistilo jej vhodné 

použitie na produkciu heterologických proteínov. Po vykonaní rôznych genetických zásahov 

do jej genómu bolo možné produkovať produkty aj do média, nielen do intracelulárneho 

prostredia kvasinky [1, 2]. 

 Dôležitou súčasťou produkcie proteínov, či už do intracelulárneho prostredia, alebo do 

média je promótor. Promótor je úsek DNA, v oblasti pred transkripčným počiatkom, ktorý 

reguluje transkripciu. Bez správne fungujúceho promótora sa takáto produkcia nedá 

uskutočniť [3]. Práve toto nás viedlo k vytvoreniu maltózového promótora s minimalizovanou 

katabolickou represiou. Maltózový promótor sa nachádza vždy v rámci MAL lokusu, ktorý je 

komplexný a pozostáva najmenej z troch génov: trans-pôsobiaci aktivátor, maltózo-permeáza 

a gén pre maltázu  [4].  

 

Materiál a metódy 

 Kmene a plazmidové vektory 
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Tab. 1. Použité bakteriálne a kvasinkové kmene, ich charakteristika a zdroj 
 
Názov Charakteristika Zdroj 
Escherichia coli DH5α F- Φ80lacZZ ΔlacZYA-argF) 

U196 endA1 recA1 hsdR17 (rk-, 

mk+) supE44 thi-1 gyrA96 relA1 

phoA 

Invitrogen, USA 

Escherichia coli XL1 endA1 gyrA96(nalR) thi-1 recA1 

relA1 lac glnV44 F'[:: Tn10 

proAB+ lacIq Δ(lacZ)M15] 

hsdR17(rK- mK+) 

Stratagene, USA 

Candida utilis CuF ∆αglc loxP [5] 

pPAH-loxP PPMA, MAL aktivátor, Zeor, loxP [6] 

pPPH-loxP PPMA, MAL permeáza, Zeor, 

loxP 

Táto práca 

pGHL-d3 PGLC d3, lacZ, Zeor, HIS3 [6] 

pGHZ-d3-EcoNI-P PGLC d3, Zeor, EcoNI, HIS3, 

PPMA, MAL permeáza, 

[6] 

 

E. coli kmeň DH5α bol použitý na konštrukciu plazmidu pPPH-loxP. Kultivácia 

prebiehala na LB médiu pri 37°C. E. coli Kmeň XL1 bol použitý na uchovávanie plazmidov, 

ktoré už boli pripravené. C. utilis CuF bola použitá na transformáciu plazmidov pPAH-loxP, 

pPPH-loxP a pGHL-d3. Pre uchovávanie kultúry bolo použité YPD médium. 

 

Enzýmy 
 

Tab. 2. Enzýmy používané v práci – ich typ, názov enzýmu a zdroj 
 
Typ Názov Zdroj 

Restrikčné endonukleázy Bsu36I 

EcoRI-HF 

PstI 

SalI-HF 

New England Biolabs, USA 

New England Biolabs, USA 

New England Biolabs, USA 

New England Biolabs, USA 

Iné Rnáza A 

Shrimp alkalická fosfatáza 

ElectroLigase 

Zymolyáza 

Purple Gel Loading Dye 

Sigma 

New England Biolabs 

New England Biolabs 

Amsbio 

New England Biolabs 

DNA polymeráza KAPA2G fast HotStart ReadyMix 

with dye 

Sigma-Aldrich 
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Primery 
 

Tab. 3. Primery použité na overovaciu PCR 
 
Primer  Sekvencia 
OvPPMAR TCTTGCAGGCTTGAACCGCC 

OvTTPMAR ACTAAGCTCAGCAAAGCCACCG 

OvPPMAF AAAGGGTTATTCGATGTCGTCACC 

18SF2 CAGCCACTGGTAACAGGATTAGC 

OvPL GACATTTTTATAGGTATTAGAAACCACCG 

OvPR CCATTGCTCTTCTTTTGAAGAATTAAACAAG 

OvAL GAAAACACAGTTAATTTTAGCGATTAAAGAATG 

OvAR2 AATCCGAAGGGACAATGCGGAG 

His3L CGGAAGCGAAGAGTCATCACC 

His3P CGTTGATGGAGTCAGCTGTGC 

pGLC R nov TCTTATGCTGATCGATCTCTTACGAG 

 

Konštrukcia plazmidu pPPH-loxP 

 Plazmidy pPAH-loxP a pGHZ-d3-EcoNI-P sme si poštiepili restrikčnými 

endonukleázami Bsu36I a SalI-HF. Po poštiepení a overení si správneho štiepenia na 0,7% 

agarózovom géli sme plazmid pPAH-loxP defosforylovali Shrimp alkalickou fosfatázou. Po 

defosforylácii sme oba plazmidy vyzrážali etanolom. Po zrazení a centrifugovaní 3 minúty pri 

13,4 tisíc RPM na MiniSpin® personal microcentrifuge (Eppendorf) s použitím rotora F-45-

12-11 (Eppendorf) a následne sme mikroskúmavku poriadne vysušili v laminárnom boxe. Po 

vysušení sme sedimet rozpustili v 15 μl TE, pridali 2 μl Purple Gel Loading Dye a delili 

v 0,7% agarózovom géli, z ktorého sme potrebné fragmenty vyrezali a prečistili cez kit 

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up (Machery-nagel). Prečistené fragmenty sme následne 

ligovali pomocou ElectroLigase (New England Biolabs) podľa priloženého protokolu.  

 

Transformácia 

 Na elektroporáciu buniek E.coli DH5α sme použili približne 500 ng plazmidovej DNA 

po ligácii. Na elektroporáciu C. utilis CuF sme použili 5-10 μg linearizovanej plazmidovej 

DNA. Transformáciu sme uskutočnili pomocou elektroporátora GenePulser (BioRad) 

v kyvetách so štrbinou 2mm. Parametre elektroporácie pri baktériách boli 25 μF kapacitancia, 

2,5 kV napätie a 200 Ω odpor a pri kvasinkových bunkách 25 μF kapacitancia, 1,5 kV napätie 

a 600 Ω odpor.  
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Selekcia klonov 

 Po transformácii sme bakteriálne bunky kultivovali 1 hodinu pri 37°C v 500 μl 

tekutého LB média a následne vysiali na tuhé agarové platne so zeocínom s koncentráciou 10 

mg/ml. Na druhý deň sme mohli pozorovať na agarovej platni klony, ktoré obsahovali 

plazmid pPPH-loxP a tie sme preočkovali na miniizoláciu plazmidovej DNA na agarovú LB 

platňu s rovnakou koncentráciou zeocínu. Plazmidová DNA bola vyizolovaná podľa 

protokolu v kite QIAprep® Spin Miniprep Kit (250) (Qiagen). 

 Kvasinkové bunky sme po transformácii kultivovali 2 hodiny pri 28°C v 500 μl 1M 

sorbitolu a následne vysiali na tuhé YPD médium so zeocínom s koncentráciou 15 a 30 

mg/ml. O 2 až 3 dni sme mohli pozorovať na agarovej platni klony, ktoré obsahovali plazmid 

pPAH-loxP, pPPH-loxP alebo pGHL-d3. Tieto klony boli preočkované na agarovú YPD 

platňu s príslušnou koncentráciou zeocínu na izoláciu chromozomálnej DNA. 

 

Izolácia chromozomálnej DNA 

 Kvasinkové bunky pripravené na izoláciu sme si odpichli špáradlom z agarovej platne 

a rozpustili v 300 μl SCED roztoku, 2 μl zymolyázy s koncentráciou 30mg/ml a 2 μl RNázy 

A s koncentráciou 30 mg/ml. Túto zmes sme inkubovali pri 37°C 30 minút a po inkubácii sme 

ku zmesi pridali 40 μl 10% SDS a inkubovali pri rovnakej teplote ďalších 5 minút. Následne 

sme pridali 300 μl 5M octanu draselného pH 8,0, dobre premiešali vortexovaním 

a centrifugovali 3 minúty pri 13,4 tisíc RPM na centrifúge MiniSpin® personal 

microcentrifuge (Eppendorf) s použitím rotora F-45-12-11 (Eppendorf). Po centrifugácii sme 

supernatant odobrali do novej skúmavky, pridali k nemu rovnaký objem ľadového 

izopropanolu a nechali zrážať v mrazničke 20 minút. Po zrážaní sme znovu izolát 

scentrifugovali, 2x premyli 70% etanolom, nechali vysušiť v laminárnom boxe a rozpustili 

v 200 μl 1mM TrisHCl, pH 8,0 zohriateho na 65°C pre lepšie rozpúšťanie.  

  

Overovacia PCR 

 Po izolácii chromozomálnej DNA sme robili overovaciu PCR reakciu na určité 

vybrané úseky, kde sa mohol plazmid integrovať do chromozómu. Pre plazmid pPAH-loxP sa 

používali dvojice primerov His3L-OvPPMAR, 18SF2-His3P, OvAR2-OvTTPMAR a OvAL-

OvPPMAF, pre plazmid pPPH-loxP sa použili dvojice primerov 18SF2-His3P, His3L-

OvTTPMAR, OvPPMAF-OvPR a OvTTPMAR-OvPL a pre plazmid pGHL-d3 sme použili 

dvojice 18SF2-His3P a His3L-pGLC R nov.  
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Tab. 4. PCR program použitý na overovaciu PCR s teplotami a časom jednotlivých krokov 
 
PCR program 30 cyklov Čas 

Úvodná denaturácia 95°C 120s 

Denaturácia 95°C 30s 

Anelácia  51°C 15s 

Polymerizácia 74°C 30s 

Záverečná polymerizácia 74°C 120s 

Chladenie 4°C 10 min. 

 

Výsledky a diskusia 

 Konštrukcia plazmidu pPPH-loxP 

 Podarilo sa nám skonštruovať plazmid pPPH-loxP poštiepením a ligáciou plazmidov 

pPAH-loxP a pGHZ-d3-EcoNi-P. Jeho správnosť bola overená restrikčným štiepením 

endonukleázami EcoRI-HF a PstI. Restrikčná endonukleáza EcoRI-HF štiepila len plazmid 

pPAH-loxP a nie plazmid pPPH-loxP, pretože štiepne miesto sa nachádza v MAL aktivátore. 

Restrikčná endonukleáza PstI nám zase štiepila len plazmid pPPH-loxP a nie plazmid pPAH-

loxP, pretože štiepne miesto pre PstI sa nachádza v MAL permeáze. 

 Ďalej jeho správnosť bola overená aj sekvenovaním, aby sme sa vyhli 

aminokyselinovým zámenám v plazmide, ktoré mohli nastať mutáciou pri konštruovaní 

plazmidu a mohli by spraviť určité miesta permeázy nefunkčné.  

 

  
 

Obr. 1. Fyzikálna mapa plazmidu pPPH-loxP 
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Transformácia plazmidov pPAH-loxP, pPPH-loxP a pGHL-d3 do C. utilis CuF 

pre následnú mutagenézu  

 Kvasinku Candida utilis CuF sa nám zatiaľ nepodarilo natransformovať. Problém je 

pravdepodobne v rezistencii na zeocín. Keďže je zeocín teplo- a svetlocitlivý, môže toto byť 

dôvodom jeho rozpadu a tým pádom nám bunky, ktoré by nemali mať rezistenciu, narastú aj 

na miskách so zeocínom.  

Našim cieľom je, aby sa plazmid pPAH-loxP integroval buď do His3 génu alebo do 

MAL aktivátora, plazmid pPPH-loxP do His3 génu alebo do MAL permeázy a plazmid 

pGHL-d3 do His3 génu. Toto bolo overované aj PCR, ale zatiaľ vždy bol výsledok negatívny 

a nepodarilo sa nám dokázať integráciu plazmidov do určitých miest.  

 

Záver 

 Podarilo sa nám pripraviť plazmid pPPH-loxP, ktorý nesie v sebe MAL permeázu, 

His3 gén a gén pre zeocín s lox miestami pre neskoršie vyštiepenie rezistencie.  

 Síce sa nám nepodarilo zatiaľ kvasinku Candida utilis CuF natransformovať žiadnym 

zo spomínaných plazmidov, ale naďalej sa o toto budeme pokúšať a následne miesta, MAL 

promótora, MAL aktivátora a MAL permeázy mutovať náhodnou aj cielenou mutagenézou. 

Toto bude možné uskutočniť až po vyriešení problému s rezistenciou na zeocín. 
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Behaviorálne zmeny a pohlavné rozdiely u starnúcich potkanov 
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Abstract 
Behavioral changes and sex differences in aging rats 
Aging in humans is accompanied by sex-dependent behavioral changes. We need to understand the 

causes, which can be studied only in interventional animal experiments. At first, we need to describe sex 
differences in aging animals to see whether they are compatible with human findings. The aim of this study was 
to describe behavioral sex differences in aged Wistar rats at 18th and 25th months of age. Rats underwent a 
battery of behavioral tests assessing locomotor activity, exploratory behavior, anxiety, memory and depression-
like behavior. Females displayed higher locomotor activity compared to males (p<0,01) regardless of age. Males 
exhibited higher depression-like behavior (p<0,01), however, this difference disappeared later in life. Further 
studies will need to investigate underling mechanism.  

 

Keywords: aging; behavior; gender difference, rat 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Starnutie u ľudí je sprevádzané zmenami správania [1]. Pohlavné rozdiely v správaní ľudí pri 

starnutí boli potvrdené v pohybovej aktivite, pri ktorej mužom sa vplyvom  starnutia znižuje 

pohybová aktivita oproti ženám [2]. Vyšší výskyt depresívneho správania bol pozorovaný 

u mužov ako u žien [3]. Počas starnutia, muži majú väčší sklon k úzkostnému správaniu ako 

ženy [4]. Ženy vykazujú vyššiu odolnosť voči kognitívnemu poklesu ako muži [5]. 

Experimentálne štúdie potvrdzujú pohlavné rozdiely v správaní potkanov, a to v pohybovej 

aktivite [6], v úzkostnom správaní [7], v depresívnom správaní [8] a v pamäťových 

a exploračných schopnostiach [9]. Samice v porovnaní so samcami prejavujú vyššiu 

pohybovú aktivitu [10]. Samice majú prirodzene menší sklon k úzkostnému správaniu ako 

samce vplyvom účinku pohlavných hormónov ako je testosterón, estradiol a estrogén [11]. U 

starnúcich potkanov podobne ako u ľudí sa v starobe zhoršuje krátkodobá, dlhodobá pamäť 

a  priestorová orientácia [12]. Experimentálnych štúdií sledujúce pohlavné rozdiely v správaní 

starnúcich potkanov je málo. Na základe vyššie uvedených poznatkov cieľom našej práce 

bolo sledovať správanie (pohybová aktivita, úzkosť, depresia a pamäť) samcov a samíc 

starnúcich Wistar potkanov v sérii behaviorálnych testov.  

 
Materiál a metódy 
 
Zvieratá a chovné podmienky 
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V našom experimente sme použili starnúce (18 mesačné) samce (n=4) a samice (n=8) 

potkanov laboratórneho kmeňa Wistar. Zvieratá mali k dispozícii vodu i potravu ad libitum. V 

chovnej miestnosti bola udržiavaná priemerná teplota 22±2°C s relatívnou vlhkosťou 

55±10%, s regulovaným svetelným režimom (svetlo: tma 12:12h). Náš experiment bol 

schválený etickou komisiou Ústavom Molekulárnej Biomedicíny Lekárskej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a bol realizovaný v súlade so smernicou EÚ 2010/63 

EÚ o ochrane zvierat využívaných na vedecké účely. 

 

Behaviorálne testovanie zvierat 

Behaviorálne testovanie prebiehalo v svetelnej fáze dňa vždy v presne danom čase (8:00-

12:00). Zvieratá boli testované v dvoch fázach. Prvú fázu behaviorálnych testov sme 

uskutočnili v 18. mesiaci života zvierat. Druhú fázu s rovnakými behaviorálnymi testami sme 

uskutočnili v 25. mesiaci života zvierat. Zvieratá boli testované behaviorálnymi testami 

slúžiacimi na zhodnotenie pohybovej aktivity a úzkostného správania (test otvoreného poľa, 

vyvýšené bludisko v tvare plus); pamäťových schopností (test rozpoznania nového objektu) 

a depresívneho správania (test zahrabávania guličiek). Sledované behaviorálne parametre boli 

celková prejdená vzdialenosť, čas strávený v centrálnej zóne (test otvoreného poľa – 5min) 

[13]; čas strávený exploráciou objektov a doba interakcie s novým objektom (test 

rozpoznávania nového objektu – 5 min) [14]; čas strávený v otvorených ramenách bludiska 

(vyvýšené bludisko v tvare plus – 5 min) [13] a počet zahrabaných guličiek (test zahrabávania 

guličiek – 20 min) [15]. Každá fáza testovania bola zložená z behaviorálnych testov 

v postupnosti 1) test vyvýšeného bludiska v tvare plus, 2) test otvoreného poľa, 3) test 

rozpoznávania nových objektov, 4) test zahrabávania guličiek. Poradie behaviorálnych testov 

bolo zámerne zvolené v danom poradí. Test otvoreného poľa sa skladal z rovnakého bludiska 

ako test rozpoznávania nových predmetov z dôsledku navyknutia zvierat na okolie. 

Behaviorálne testy boli vyhodnotené poloautomatickým softvérom EthoVision XT 10 

(Noldus, Wageningen, Holandsko).  

 

Štatistická analýza 

Na štatistickú analýzu a prípravu grafov sme použili GraphPad Prism verziu 6. Dáta boli 

analyzované  pomocou ANOVA testu s post-hoc t-testom s Bonferroniho korekciou. Za 

hladinu štatistickej významnosti sme zvolili hladinu α=0,05. Dáta sú prezentované ako 

priemer + SD. 
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Výsledky a diskusia 

Pri sledovaní správania zvierat v teste otvoreného poľa sme zistili významný vplyv veku 

(p<0,001) a pohlavia (p<0,001) na celkovú prejdenú vzdialenosť zvierat. Samice vo veku 18 

aj 25 mesiacov prejavovali vyššiu pohybovú aktivitu v porovnaní so samcami [18. mesiac, 

samice vs. samce (o 42%): p<0,01; 25. mesiac, samice vs. samce (o 38%): p<0,05]. Samice 

a samce vo veku 25 mesiacov prejavili nižšiu pohybovú aktivitu ako v 18. mesiaci života [18. 

vs. 25. mesiac, samice: (p<0,001); samce: (p<0,05), Obr. 1].  

 

 
 

Obr.1. Pohybová aktivita zvierat v teste otvoreného poľa. Celková prejdená vzdialenosť vo veku 18 a 25 
mesiacov. Signifikantný rozdiel medzi samcami a samicami je označený *. Signifikantný rozdiel v rámci 
pohlavia je označený #. Dáta sú prezentované ako priemer + SD. Samice (n=8), samce (n=4). *p<0,05; 

**p<0,01, # p<0,05,### pre p<0,001. 
 

Úzkostné správanie starnúcich potkanov sme testovali v teste otvoreného poľa a vo 

vyvýšenom bludisku v tvare plus. V teste otvoreného poľa, sme nezistili signifikantné 

rozdiely medzi samcami a samicami v čase strávenom v centrálnej časti bludiska [efekt veku: 

p=0,61; efekt pohlavia: p=0,59; Obr. 2A]. Vo vyvýšenom bludisku v tvare plus sme 

nepozorovali významný vplyv veku a pohlavia na čas strávený na otvorených ramenách 

bludiska [efekt veku: p=0,32; efekt pohlavia: p=0,07; Obr. 2B]. Pri sledovaní úzkostného 

správania potkanov vo veku 18 mesiacov v porovnaní s úzkostným správaním vo veku 25 

mesiacov, sme zistili, že samice vo veku 18 mesiacov prejavili vyššiu mieru  úzkostného 

správania (o 102 sekúnd) ako samce  . Avšak, vo veku 25 mesiacov samice a samce strávili 

približne rovnaký čas na otvorených ramenách (samice: podla grfu okolo 200s a samce okolo 

220, Obr. 2B). 

Pri sledovaní depresívneho správania sme zistili významný vplyv veku (p<0,05) a pohlavia 

(p<0,01) na počet zahrabaných guličiek. Samce vo veku 18 mesiacov prejavili vyššiu 

mieru depresívneho správania ako samice (o 67.16%; p<0,01). Vo veku 25 mesiacov samice 
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a samce zahrabali približne rovnaký počet guličiek (počet guličiek=n; samice: n=3; samce 

n=5). Samice vo veku 25 mesiacov zahrabali podobný počet guličiek ako vo veku 18 

mesiacov (počet guličiek=n; n=3, 18. vs. 25 mesiac). Avšak, samce vo veku 25 mesiacov 

zahrabávali signifikantne menej guličiek (o 55.75%, p<0,05; Obr. 3) v porovnaní s počtami 

zahrabaných guličiek v 18. mesiaci života. 

 

 
Obr.2. Sklon k úzkostnému správaniu zvierat v teste otvoreného poľa (A) a v teste vyvýšeného bludiska 

v tvare plus (B). A) Čas strávený v centrálnej zóne a B) Čas strávený v otvorených ramenách bludiska. Dáta sú 
prezentované ako priemer + SD. Samice (n=8), samce (n= 4). 

 

 

 
Obr.3. Sklon k depresívnemu správaniu zvierat. Počet zahrabaných guličiek zvieratami. Signifikantný rozdiel 
medzi samicami a samcami je označený ako *. Signifikantný rozdiel v rámci pohlavia je označený ako #. Dáta 

sú prezentované ako priemer +SD. Samice (n=8), samce (n=4). **p<0,01, # p<0,05.  
 
Pri sledovaní pamäťových schopností v teste rozpoznávania nového objektu sme signifikantné 

rozdiely medzi samicami a samcami v celkovej exploračnej aktivite nezistili [explorácia 

predmetov v prvej časti testu: efekt pohlavia: p=0,35; efekt veku: p=0,8 (Obr. 4A); explorácia 

predmetov v druhej časti testu: efekt pohlavia: p=0,3, efekt veku: p=0,43 (Obr. 4B)]. Pri 

sledovaní absolútneho rozdielu v čase strávenom očuchávaním neznámeho (nového) 

a známeho objektu (Obr. 4C) sme zistili signifikantný vplyv veku (p<0.05), avšak nie 

pohlavia (p=0,23).Vo veku 25 mesiacov u samíc, Bonferroniho post-hoc T-test ukázal 

nesignifikantný trend k zhoršeniu pamäte (p=0,07; o 79.78%). Sklon k zhoršeniu pamäte mali 
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aj 25 mesačné samce (o 62%).  

 

 
Obr.4. Sledovanie pamäťových a exploračných schopností zvierat. A) Čas strávený oňuchávaním objektov 
v prvej časti testu (T1- neznámy objekt + neznámy objekt). B) Čas, strávený oňuchávaním objektov v druhej 

časti testu (T2- známy objekt + nový objekt). C) Rozdiel času strávenom oňuchávaním známeho (starý objekt) 
a neznámeho (nového objektu) v T2. Dáta sú prezentované ako priemer + SD. Samice (n=8), samce (n=4). 

 
 
Výsledky nášho experimentu poukazujú na pohlavný rozdiel v pohybovej aktivite starnúcich 

zvierat, kde samice prejavili vyššiu pohybovú aktivitu v porovnaní so samcami vo veku 18 aj 

25 mesiacov. Počas starnutia, samce sa menej a pomalšie pohybovali v porovnaní so 

samicami. Naše výsledky v parametroch pohybovej aktivity zvierat sú v zhode s výsledkami 

experimentu Masur a kol. [16] avšak v menšom časovom rozostupe ako v našom 

experimente. Úzkosť sa pri starnutí prejavovala u oboch pohlaví potkanov, avšak podľa 

našich výsledkov to bolo závislé od veku aj od typu použitého behaviorálneho testu. V teste 

otvoreného poľa 18 mesačné samce prejavili vyššiu mieru úzkostného správania v porovnaní 

so samicami, kým vo vyvýšenom bludisku v tvare plus naopak, samice boli viac úzkostné. 

Väčší sklon samcov k úzkostnému správaniu v porovnaní so samicami v časovom odstupe pri 

starnutí odrážajú aj výsledky experimentu Imhof  a kol. [17], ale v menšom časovom 

rozostupe ako v našom experimente. V pamäťových schopnostiach sme nezistili rozdiely 

medzi samcami a samicami potkanov, kým Sutcliffe a kol. [18] pozorovali zmeny len pri 

kratších časových intervaloch. Pozorovali signifikantný rozdiel medzi samicami a samcami, 

pričom samice mali lepšiu pamäťovú schopnosť ako samce [18]. Vyššiu mieru depresívneho 

správania sme pozorovali u samcov v porovnaní so samicami vo veku 18 mesiacov. Naše 

výsledky v 18 mesiaci života sú zhodné s výsledkami experimentu Borbélyová a kol. [19].  

 

Záver 
 
Výsledky nášho experimentu naznačujú prítomnosť pohlavných rozdielov v pohybovej 

aktivite a v depresívnom správaní zvierat čo je zhodné so správaním u ľudí pri starnutí. 
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Samice prejavujú vyššiu pohybovú aktivitu v porovnaní so samcami nezávisle od veku. 

Znížená pohybová aktivita nie len u samíc ale aj u samcov v čase starnutia možno súvisí 

s vyššou, respektíve nižšou hmotnosťou zvierat. Samce vykazujú vyššiu mieru depresívneho 

správania, avšak vo vyššom veku tieto rozdiely vymiznú. Aspekt zvyšovania depresívneho 

správania by mohla mať za následok imobilita či zmena podielu pohlavných hormónov. 

Ďalšie podrobnejšie a cielenejšie experimentálne štúdie sú však potrebné na interpretáciu 

našich výsledkov, pokiaľ ide o ich klinický význam. 
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Abstract 
Characterization of phosphatases of Chlamydomonas reinhardtii defective in metabolism of phosphorus 
Phosphorus is one of the factors affecting welfare of plants. Deficiency of phosphorus in environment 

causes nutritional stress and can eventuate in death of plant. Plants have variety of mechanisms how to cope with 
deficiency of phosphorus. In the periods of nutritional stress plants and also other organisms produce various 
hydrolytic enzymes that help them to release phosphate from non-assimilable compounds. The unicellular green 
alga Chlamydomonas reinhardtii produces two constitutive acid phosphatases in the standard growth conditions. 
During phosphorus deficiency produces also one derepressible neutral phosphatase and two derepressible 
alkaline phosphatases. Despite of efforts of number of researches there is not much known about these 
phosphatases yet. In our study, we aimed to further characterize these phosphatases using modifications of 
naphtylphosphate-dianizidin assay. 
 
Keywords: Chlamydomonas reinhardtii; phosphorus deprivation; phosphatase; α-naftylphosphate 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastliny a ich prosperita sú počas celého svojho života limitované podmienkami 

prostredia. Okrem dostatku slnečného žiarenia a vhodnej teploty sú dôležitými limitujúcimi 

faktormi aj dostupnosť vody a živín. Nedostatok živín predstavuje pre rastliny nutričný stres, 

ktorý môže vyústiť až do smrti organizmu. Limitujúcim pre život rastlín je aj dostatok fosforu 

v pôde. Fosfor je esenciálnym najmä pre syntézu nukleových kyselín a fosfolipidov, je 

nevyhnutným pre energetický metabolizmus a signalizáciu, a má mnoho ďalších úloh. Fosfor 

je v zemskej kôre zastúpený v relatívne veľkom množstve, avšak väčšina je v nerozpustnej 

forme nedostupnej pre rastliny, v podobe esterov alebo solí,  prípadne vo forme organického 

fosforu vyskytujúceho sa najmä vo forme kyseliny fytovej a iných inozitolfosfátov [1].  

Fosfor je esenciálnym počas celého života rastlín, jeho význam a spotreba sa však 

postupným vývojom menia. Rastliny si vyvinuli viacero mechanizmov ako sa s nedostatkom 

fosforu vyrovnať. Tieto možno rozdeliť na mechanizmy umožňujúce rastline efektívnejšie 

využitie fosforu (zmeny v metabolizme, spomalenie rastu, mobilizácia vnútorných zásob 

a iné) a mechanizmy smerujúce k efektívnejšiemu príjmu fosforu z prostredia (najmä syntéza 

vysoko-afinitných transportérov a hydrolytických enzýmov) [2]. V poľnohospodárskej výrobe 

je fosfor dodávaný v podobe hnojív, avšak takýto fosfor sa rýchlo mení na formy nedostupné 

pre rastliny, čo vedie k nadmernému hnojeniu. Nadmerné hnojenie hnojivami s vysokým 
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obsahom fosforu nemá nepriaznivý vplyv na samotný rast poľnohospodárskych plodín, avšak 

pôsobí negatívne na okolité ekosystémy, napríklad eutrofizáciou vodných tokov a plôch [3]. 

K zefektívneniu využívania fosforu v poľnohospodárstve je nutné pochopenie metabolizmu 

fosforu a jeho regulácie u vyšších rastlín a taktiež identifikácia génov zapojených v týchto 

mechanizmoch. Nakoľko je práca s vyššími rastlinami relatívne náročná, zvolili sme pre náš 

výskum jednoduchší modelový organizmus, a to eukaryotickú jednobunkovú zelenú riasu 

Chlamydomonas reinhardtii. Mechanizmy vyrovnávania sa s nedostatkom fosforu v prostredí 

riasy sú v mnohom podobné mechanizmom vyšších rastlín. Riasa reaguje najmä spomalením 

až zastavením rastu bunky, mobilizáciou zásob fosforu, znížením fotosyntetickej aktivity, 

syntézou vysoko-afinitných transportérov  a hydrolytických enzýmov (najmä fosfatáz) [4].  

U riasy bolo predbežne identifikovaných päť fosfatáz, ktorých gény zatiaľ neboli 

identifikované. V období dostatku fosforu v prostredí riasa produkuje dve konštitutívne 

exprimované kyslé fosfatázy s  optimálnym pH pre ich aktivitu 4,5 - 5,0 [5-6]. Kyslé 

fosfatázy riasy je možné odlíšiť na základe ich tepelnej stability pri teplote 60 °C [5]. 

V období nedostatku fosforu sa produkcia týchto fosfatáz zvyšuje a riasa produkuje navyše tri 

inducibilne exprimované fosfatázy, a to dve zásadité fosfatázy s optimálnym pH 9,0 - 9,5 [6-

8] a jedna neutrálna fosfatáza s optimálnym pH 7,0 [6]. Zásadité fosfatázy je možné od seba 

odlíšiť najmä na základe ich rozdielnej elektroforetickej mobility v polyakrylamidovom géli 

[8]. Analýzou viacnásobných mutantov boli identifikované kandidátne polypeptidy, konkrétne 

polypeptid s veľkosťou 73 kDa prislúchajúci podjednotke neutrálnej fosfatázy [9-10] a 

polypeptid s veľkosťou 200 kDa prislúchajúci podjednotke zásaditej fosfatázy alebo jej 

holoenzýmu [11]. Väčšina spomínaných fosfatáz je predbežne lokalizovaná v okolí bunkovej 

steny riasy (okrem termolabilnej kyslej fosfatázy lokalizovanej vo vakuole riasy) [8, 12]. 

U cw mutantov (netvoriacich bunkovú stenu) dochádza k úniku týchto fosfatáz do prostredia 

[12].  

V našej práci sme sa zamerali na bližšiu charakterizáciu fosfatáz riasy u štandardného 

kmeňa (21gr) a kmeňa s mutáciou cw-15 (CC277), u ktorého dochádza k úniku fosfatáz do 

prostredia [12]. Oba kmene boli kultivované v kompletnom médiu a v médiu bez fosforu. 

Získané frakcie sme rozdelili natívnou elektroforézou v polyakrylamidovom géli (PAGE) 

a boli použité aj na spektrofotometrické stanovenie aktivity fosfatáz. Charakterizácia fosfatáz 

riasy nám môže napomôcť nielen k pochopeniu reakcii riasy na nedostatok fosforu, ale aj k 

objasneniu metabolizmu fosforu.  

 

 

140



Materiál a metódy 

Pre analýzy boli použité kultúry C. reinhardtii, kmeň 21gr (štandardný kmeň) a 

CC277 (cw15-mt2+) kultivované 3 dni na pevnom TAP médiu (kompletné živné médium) a 3 

dni na tekutom TAP alebo TAP-P (TAP médium bez fosforu) médiu. Bunky riasy oddelené 

centrifugáciou od živného média a rozsuspendované v destilovanej vode boli rozrušené 

pretrepávaním so sklenenými guľôčkami. Získaný extrakt buniek zbavený sklenených 

guľôčok bol centrifugáciou rozdelený na rozpustnú a nerozpustnú časť. V jednotlivých vyššie 

spomenutých krokoch sme získali 6 častí (frakcií) bunkových kultúr, ktoré sme ďalej 

analyzovali.   

Aktivita fosfatáz v jednotlivých frakciách bola kvantifikovaná naftylfosfát-

dianizidínovou esejou podľa [6, 11] (tab.1). Princípom eseje je inkubácia frakcie s roztokom 

obsahujúcim α-naftylfosfát (1-naftylfosfát disodná soľ), ktorý je substrátom pre fosfatázy. 

Aktívna fosfatáza hydrolyzuje α-naftylfosfát na α-naftol. Vhodné pH je zabezpečené 

použitým tlmivým roztokom. Po inkubácii je pridaný roztok zastavujúci reakciu, obsahujúci 

diazóniovú soľ (tetrazotizovaný-O-dianizidín (Fast Blue B Salt)), ktorá reaguje s α-naftolom 

za vzniku farebného komplexu. Výsledná zmes je ponechaná aspoň 1 hodinu odpočívať, aby 

mal všetok produkt čas interagovať s diazóniovou soľou [13]. Aktivita fosfatáz bola 

stanovená spektrofotometricky pri vlnovej dĺžke 540 nm. Ako nulové vzorky (blank) boli 

použité vzorky jednotlivých frakcií, v ktorých bol α-naftylfosfát pridaný do zmesi až po 

inkubácii. Množstvo vzniknutého α-naftolu bolo stanovené pomocou kalibračnej krivky. 

Získané dáta boli analyzované pomocou Studentovho t-testu, ako kontrolu sme použili dáta 

získané kultiváciou kmeňov v štandardných podmienkach. 

 
Tab. 1. Kvantifikácii aktivity fosfatáz v jednotlivých frakciách bunkových kultúr C. reinhardtii. 

 

Fosfatáza Obe kyslé 
fosfatázy 

Kyslá fosfatáza 
termostabilná  

Neutrálna 
fosfatáza Zásadité fosfatázy 

Tlmivý roztok Acetát.,  
pH 4.8; 0,2 M 

Acetát.,  
pH 4.8; 0,2 M 

Tris-Maleát.,  
pH 7,0; 0,2 M 

Glycín-NaOH, 
pH 9,5; 0,2 M 

Teplota inkubácie 37 °C 60 °C a 37 °C 37 °C Izbová teplota 
Doba inkubácie 30 min 5 a 30 min 30 min 30 min 

 

Aktivita fosfatáz jednotlivých frakcií na úrovni proteínov rozdelených natívnou PAGE 

v 4,5 % a 7 % géli bola stanovená metodikou podľa [5-6]. Gély s rozdelenými proteínmi sú 

inkubované v acetátovom (pH 4,8; 0,2 M) alebo Tris-maleátovom (pH 7,0; 0,2 M) tlmivom 

roztoku počas niekoľkých hodín pri 4 °C. Následne je 0,2 M tlmivý roztok zliaty a gély sú 

inkubované 1-3 hodiny pri 37 °C v prítomnosti príslušného tlmivého roztoku (0,5 M) s α-
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naftylfosfátom, ako substrátom pre fosfatázy a diazóniovou soľou (diazotizovaným 4-amino-

2′,3-dimetylazobenzénom (Fast Garnet GBC)). Po inkubácii sa gély premyjú destilovanou 

vodou a uchovávajú sa v 4 % kyseline octovej. Fosfatázová aktivita proteínov je sprevádzaná 

stmavnutím miesta výskytu aktívnej fosfatázy.  

 

Výsledky a diskusia  

Aktivitu fosfatáz C. reinhardtii sme kvantifikovali vo viacerých frakciách bunkových 

kultúr: (1) celá bunková kultúra (médium + bunky riasy), (2) médium zbavené buniek 

(centrifugáciou), (3) bunkový pelet, získaný centrifugáciou kultúry, (4) bunkový obsah 

získaný rozrušením buniek riasy, (5) supernatant a (6) pelet získané centrifugáciou bunkového 

obsahu, predstavujúce rozpustnú a nerozpustnú časť bunkového obsahu. U jednotlivých 

frakcií sme stanovili aktivitu fosfatáz spektrofotometrom a niektoré z frakcií (frakcie 2,4-6) 

sme nechali rozdeliť natívnou a SDS-PAGE. 

Spektrofotometricky sme sledovali aktivitu (A) oboch kyslých fosfatáz, (B) 

termostabilnej kyslej fosfatázy, (C) fosfatáz v neutrálnom pH, a (D) aktivitu fosfatáz pri 

zásaditom pH, ako je sumarizované v tab.1. Predbežné výsledky našich experimentov (obr.1) 

potvrdzujú, že nutričným stresom spôsobeným nedostatkom fosforu sa aktivita fosfatáz 

zvyšuje u oboch sledovaných kmeňov. U štandardného kmeňa (21gr) kultivovaného 

v podmienkach nutričného stresu (obr.1-II) sme pozorovali najvyššiu aktivitu inducibilných 

fosfatáz (stĺpce C a D) vo frakcii R1, zodpovedajúcej celej bunkovej kultúre a značná časť 

aktivity je zachovaná aj vo frakciách R3-R5. Aktivita inducibilných fosfatáz vo frakcii R2 

(médium) je v porovnaní s ostatnými spomínanými frakciami kmeňa podstatne nižšia. U cw 

mutantného kmeňa (CC277) kultivovaného v podmienkach nutričného stresu (obr.1-IV) je 

väčšina aktivity inducibilných fosfatáz (stĺpce C a D) lokalizovaná vo frakciách C1 a C2. 

Aktivita fosfatáz v zásaditom pH sa u tohto kmeňa v ostatných frakciách (C3-C6) rapídne 

znižuje. Pozorované rozdiely potvrdzujú únik fosfatáz lokalizovaných v okolí bunkovej steny 

u mutanta netvoriaceho bunkovú stenu. Táto lokalizácia je viditeľná aj voľným okom a to 

farebným rozdielom meraných zmesí. Relatívne veľké odchýlky však znemožňujú presnú 

kvantifikáciu pozorovaných rozdielov v aktivite fosfatáz a lokalizáciu kyslých fosfatáz. 

Predpokladáme, že pozorované odchýlky sú spôsobené nerovnakým riedením kultúr, ktorému 

je možné predísť presnejšou determináciou koncentrácie kultúr.  
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Obr. 1. Grafické znázornenie spektrofotometrickej kvantifikácie aktivity fosfatáz: I: Štandardný kmeň 
(21gr) kultivovaný v štandardných podmienkach. II: Štandardný kmeň v podmienkach nutričného stresu. 

Frakcie R1-R6 zodpovedajú nižšie spomenutým bunkovým frakciám. III: Cw mutantný kmeň CC277 
kultivovaný v štandardných podmienkach. IV: Cw mutantný kmeň CC277 kultivovaný v podmienkach 

nutričného stresu. Frakcie C1-C6 zodpovedajú nižšie spomenutým bunkovým frakciám. Označenia frakcií: (1) 
celá bunková kultúra, (2) médium zbavené buniek (3) bunkový pelet, (4) bunkový obsah, (5) rozpustná a (6) 

nerozpustná časť bunkového obsahu. Označenia stĺpcov: (A) aktivita oboch kyslých fosfatáz, (B) aktivita 
termostabilnej kyslej fosfatázy, (C) aktivita fosfatáz pri neutrálnom pH, (D) aktivita fosfatáz pri zásaditom pH. 
Os y znázorňuje namerané množstvo α-naftolu predstavujúce zmeny v aktivite fosfatáz, na osi x sú nanesené 

jednotlivé bunkové frakcie. ±SEM; SEM (standard error mean) ; * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001. 
 

Aktivitu fosfatáz sme vo vybraných frakciách (2, 4-6) oboch kmeňov sledovali aj po 

rozdelení proteínov frakcií natívnou PAGE v kyslom a neutrálnom pH. Pri frakciách 

rozdelených natívnou PAGE v 7 % géli sme pozorovali tmavý prúžok vo frakciách R4 a R5 

štandardného kmeňa 21gr označujúci aktívnu fosfatázu. Vzhľadom na nízku pohyblivosť 

daného polypeptidu alebo komplexu sme natívnu PAGE zopakovali s 4,5 % gélom, v ktorom 

sa pohyblivosť mierne zvýšila a aktivita bola pozorovaná opäť (obr.2). Nakoľko sa prúžok 

objavoval v kyslom aj neutrálnom pH predpokladáme, že ide o neutrálnu fosfatázu aktívnu 

v širokom spektre pH (3,5-11,0). Tomuto zaradeniu môže napovedať aj fakt, že daný prúžok 

bol pozorovaný vo frakciách štandardného kmeňa kultivovaného v podmienkach nutričného 

stresu, v ktorých sa zvyšuje produkcia danej fosfatázy. Neprítomnosť tohto prúžka vo 

frakciách cw mutantného kmeňa (CC277), u ktorého dochádza k úniku týchto fosfatáz do 

prostredia podporuje túto hypotézu. Predpokladu, že sa nejedná o jediný polypeptid, ale 

o komplex viacerých polypeptidov napovedá nielen nízka pohyblivosť tohto prúžka aj v 4,5 

% géli, ale aj odhadovaná veľkosť podjednotky neutrálnej fosfatázy (73 kDa) uvádzaná 

v literatúre [9,10].  
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Obr. 2. Aktivita fosfatáz u proteínov delených natívnou  PAGE. Aktivita fosfatáz  
v neutrálnom pH (4,5 % gél). Tmavé prúžky naznačujú aktivitu fosfatáz. 

 

Záver 

V našom laboratóriu sa nám podarilo zaviesť nové metodiky pre sledovanie aktivity 

fosfatáz využívajúce α-naftylfosfát ako substrát fosfatáz. Porovnaním vybraných kmeňov sme 

potvrdili predpokladané lokalizácie jednotlivých fosfatáz. Analýzou proteínov sa nám 

podarilo identifikovať kandidátny polypeptid alebo komplex proteínov vykazujúci 

fosfatázovú aktivitu, ktorý môže zodpovedať niektorej s fosfatáz C. reinhardtii.  
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Abstract 

Construction of null mutant lines of itp gene using CRISPR/Cas9 in B. mori  
Ion transport peptide (ITP) and ITP-like peptide (ITPL) are conserved neuropeptides with unknown 

function in Bombyx mori. In this study we focused on preparing mutant itp lines for the functional analysis of 
this gene using the CRISPR/Cas9 system. We constructed a B. mori transgenic line expressing two sgRNAs 
under control of the U6 promoter targeting the 5´ and 3´ regions of the itp gene. After crossing with the 
ubiquitously expresing Cas9 line, we found at least five mutation events at the 5´ end and one at the 3´end. Three 
deletions included the ATG start codon and one deletion caused frameshift mutation and encoded a premature 
STOP codon. We chose two individuals carrying mutations resulting in nonfunctional ITP and ITPL peptides to 
establish a homozygous mutant line. 
 

Keywords: silkworm; piggyBac 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neuropeptidy sú najväčšou a najrozmanitejšou skupinou signálnych molekúl. Ide 

o evolučne starý typ signalizácie vyskytujúci sa naprieč celou živočíšnou ríšou. Ako molekuly 

sprostredkujúce signály z nervových buniek hrajú kľúčovú úlohu pri regulácii najdôležitejších 

fyziologických procesov, akými sú napr. rast, vývin, metabolizmus alebo rozmnožovanie. 

V našej práci sa zameriavame na neuropeptid Ion transport peptide (ITP) a jeho 

zostrihový variant Ion transport peptide-like (ITPL). ITP bol identifikovaný u koníka 

Schistocerca gregaria ako faktor ovplyvňujúci reabsorpciu solí a vody v zadnom čreve [1], 

u tohto druhu bol neskôr identifikovaný aj ITPL [2]. V roku 2007 bol itp gén popísaný aj u B. 

mori, kde taktiež dochádza k jeho alternatívnemu zostrihu. Oba peptidy majú N-koniec 

kódovaný spoločným exónom a C-konce kódované odlišnými exónmi. Expresia týchto 

peptidov bola popísaná imunohistochemickým farbením s protilátkami [3]. Ich funkcia u B. 

mori však nie je známa. V tejto práci sme sa rozhodli pomocou CRISPR/Cas9 systému 

pripraviť delečné mutantné línie B. mori na funkčnú analýzu tohto génu. 

CRISPR/Cas systém predstavuje adaptívny imunitný systém baktérií voči invadujúcim 

nukleovým kyselinám. Je založený na dvoch hlavných komponentoch, ktorými sú tzv. lokus 

palindromatických sekvenčných opakovaní usporiadaných v klastroch (clustered regularly 

interspaced short palindromic repeats, CRISPR) a CRISPR-asociované proteíny (CRISPR-

associated proteins, Cas). V skratke sa dá povedať, že do CRISPR lokusu na bakteriálnom 
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genóme sú pomocou mašinérie Cas proteínov vkladané krátke úseky invadujúcej DNA, ktoré 

bunka získala pri neúspešnej infekcii. Tieto ďalej slúžia na rozpoznanie a nautralizáciu DNA 

pri opakovanej infekcii [4]. V praxi sa tento systém využíva na zavedenie krátkych delécií na 

genóme a pozostáva z Cas9 proteínu a chimerickej, tzv. single-guide RNA (sgRNA). Tá 

obsahuje približne 20 nt špecifických na cieľové miesto na genóme a časť rozoznávanú Cas9 

proteínom. Tento systém je v súčasnosti u B. mori využívaný pomerne často a pri využití 

dvoch transgénnych línií exprimujúcich oba komponenty tohto systému, ktoré sa medzi sebou 

pokrížia dosahuje relatívne vysokú efektivitu [5]. 

 

Materiál a metódy 

Na všetky experimenty sme používali polyvoltínnu nediapauzujúcu líniu Bombyx mori 

N4 (Kunihiro Shiomi, Japonsko). 

Na predikciu potenciálnych cieľových miest na itp géne pre CRISPR/Cas9 systém sme 

použili softvér http://chopchop.cbu.uib.no/ [6, 7]. Jedno cieľové miesto sme zvolili na 5´ 

konci prvého exónu (ITP 1) a druhé v 3´ UTR oblasti itp génu (ITP 2) (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Cieľové miesta pre Cas9 na itp géne 

Obe zvolené miesta majú dĺžku 18 nt (bez PAM sekvencie vyznačenej modrou). Iba ITP 1 začínal G 
nukleotidom (vyznačený červenou). 

 
Názov Cieľová sekvencia Dĺžka 

(bez 
PAM) 

Vlákno GC 
(%) 

Off-
target 

Efektívnosť 
[8] 

1 2 3 
ITP 1 GTTCAGTCCAGTTCGCGTGGG 18 nt - 56 0 0 1 0,67 
ITP 2 CGACCGCGTTCAAAAACCCGG 18 nt - 56 0 0 5 0,51 
 

Kazetu na prípravu sgRNA sme spolu s U6 promótorom amplifikovali s Phusion 

polymerázou z piggyBac konštruktu pBac-[A3-EGFPafm]-U6EO sgRNA [5] s primermi 595 

a 1246 (kompletný zoznam primerov sa nachádza v Tab. 2). Celú kazetu U6 promótor-target-

sgRNA (v tomto prípade bolo cieľové miesto navrhnuté na BmEO gén [5]) sme zaklonovali 

do pGEM-T easy. Z tohto vektora sme potom vychádzali pri konštrukcii dvoch pGEM-T easy 

vektorov s jednotlivými target miestami na itp gén pomocou reverzných PCR. Pri reverznej 

PCR sme ako reverse primer použili primer 686 a k nemu forward primer s 18nt 

prečnievaním obsahujúcim celé target miesto, bez PAM sekvencie, a v prípade ITP 2 

obsahujúcim ešte na 5´ konci G nukleotid, ktorý na začatie transkripcie z U6 promótora 

vyžaduje RNA polymeráza III . Kazetu U6-ITP1-sgRNA sme z pGEM-T easy reamplifikovali 

primermi 1689 (s BglII) a 1691(s PacI) a kazetu U6-ITP2-sgRNA sme reamplifikovali 
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primermi 1690 (s PacI) a 1692 (s AflII). Obidve sme v trojitej ligácii zaklonovali do piggyBac 

vektora obsahujúceho GFP pod kontrolou 3xP3 promótora aktívneho v očiach. Plazmid 

pBac[U6-ITP1-sgRNA-U6-ITP2-sgRNA] sme izolovali kitom EndoFree Plasmid Maxi Kit 

(Qiagen) a pripravili na injektáciu do vajíčok B. mori. 

Čerstvo nakladené vajíčka (nie staršie ako 2 h) sme napichávali pomocou injektora 

Nanojet II (Drummond). Do jedného vajíčka sme napichli 34 nl napichávacej zmesi 

obsahujúcej rekombinantný piggyBac vektor a helper plazmid kódujúci transpozázu. Tá 

zabezpečí transpozíciu rekombinantnej kazety ohraničenej Tn7 rozoznávacími miestami do 

genómu. Vpich sme zalepili akrylovým lepidlom a vajíčka sme až do vyliahnutia inkubovali 

pri vysokej vlhkosti a teplote 25 °C. Larvy boli chované štandardne, imága sme krížili medzi 

sebou a ďalšiu generáciu sme skrínovali na prítomnosť zeleného fluorescenčného markera 

v očiach. Takéto jedince sme krížili s vopred pripravenou líniou exprimujúcou Cas9 proteín 

pod kontrolou ubikvistického bakulovírusového promótora IE1 a pod tým istým promótom 

exprimujúcou  aj fluorescenčný markerový proteín dsRed. Potomstvo sme skrínovali na 

prítomnosť GFP v očiach a dsRed v kutikule. Takéto jedince boli krížené medzi sebou a po 

nakladení vajíčok sme z 8 náhodne vybraných motýľov izolovali gDNA, itp lokus 

amplifikovali primermi 1574 a 1575, zaklonovali do pGEM-T a sekvenovali. 

 
Tab. 2. Zoznam použitých primerov, ich identifikačné čísla a sekvencie 

Štiepne miesta sú podčiarknuté. Cieľové miesta, ktoré sme do vektora vniesli prečnievajúcimi primermi sú 
vyznačené šedou. Pri ITP 2 bolo potrebné pridať na začiatok G nukleotid (vyznačený červenou), preto sa dĺžka 

prečnievania predĺžila na 19 nt. 
 

Číslo Meno Sekvencia 
595 pBacSV40-L TGGTTTGTCCAAACTCATCAA 
686 BomU6R ACTTGTAGAGCACGATATTTTGTATATATAC 
1246 BmU6seq-R GCCCGGGTTATAATTACCTCA 
1574 nITP seq L CCAACTGCCCCTTGTGTAAA 
1575 ITPseq R AGGATGACCAGCATCGAAAC 
1584 ITP target 1 F GTTCAGTCCAGTTCGCGTGTTTTAGAGCTAGAAATAGCA

AG 
1689 CRISPR L BglII AATAGATCTGAATTCGATTTGGTTTGTCCA 
1690 CRISPR L PacI CGTTAATTAAGAATTCGATTTGGTTTGTCCA 
1691 CRISPR R PacI CCTTAATTAACTCAAGCTATGCATCCAACG 
1692 CRISPR R AflII ATAACTTAAGCTCAAGCTATGCATCCAACG 
1693 nITP target 2 F GCGACCGCGTTCAAAAACCGTTTTAGAGCTAGAAATAG

CAAG 
 

Výsledky a diskusia 

Pripravili sme transgénnu líniu ubikvisticky exprimujúcu dve sgRNA na dve cieľové 
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miesta v itp géne vzdialené od seba 1599 bp. Naším cieľom bolo deletovať celú oblasť medzi 

týmito cieľovými miestami, ktorá zahŕňa celý ORF itp génu, príp. pripraviť mutantnú líniu 

s nonsense mutáciou na 5´ konci, ktorá by neprodukovala funkčné ITP a ITPL peptidy. 

sgRNA líniu sme skrížili s vopred pripravenou líniou ubikvisticky exprimujúcou Cas9 

proteín. Z ich dospelého potomstva sme náhodne vybrali 8 jedincov (A-E, M, O, P) u ktorých 

sme pomocou PCR a sekvenovania zanalyzovali itp gén. Naším cieľom bolo nájsť jedince, 

ktoré by mohli slúžiť ako founder motýle homozygotnej línie. Preto sme sa rozhodli 

sekvenovať iba 1 alelu. Po analýze 5´ cieľového miesta sme našli 5 delečných mutantov (A-

D, P) (Obr. 1A). V príp. jedincov A, C a D sa jednalo o deléciu dlhšieho úseku zahŕňajúceho 

štart kodón ATG. Keďže v sekvencii sa nenachádza žiadny ďalší in frame Met, 

nepredpokladáme možnosť translácie funkčného peptidu z takejto alely. U jedinca B došlo 

k delécii štyroch nukleotidov, čo vedie k posunu čítacieho rámca a takisto vytvoreniu 

predčasného STOP kodónu. U jedinca P sme našli deléciu 12 nt; tým však nebol čítací rámec 

porušený a preto je táto línia nepoužiteľná. V línii M došlo k delécii jedného nukleotidu, čo 

nie je pri CRISPR systéme vylúčené,  avšak nedá sa v tomto prípade vylúčiť ani chyba pri 

PCR a preto sme tohto jedinca takisto vylúčili. U jedincov E a O sme nezaznamenali žiadnu 

deléciu. Po analýze 3´ cieľového miesta sme našli deléciu iba u jedinca O (Obr. 1B). To môže 

poukazovať na nižšiu efektivitu CRISPR/Cas9 systému pri cieľových miestach, ktoré in vivo 

neobsahujú na 5´ konci G nukleotid, aj keď na potvrdenie tejto hypotézy by boli potrebné 

ďalšie analýzy. Sekvenovaná totiž bola v každom prípade iba jedna alela, preto sa nedá 

vylúčiť, že aj negatívny jedinci boli heterozygotní mutanti. Takisto u potvrdených mutantov 

predpokladáme, že ide o heterozygotov. 
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WT      GGCAATAAAAAAAAAGTTATATTAATGCTTAAATGATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTCAGTCCAGTTCGCGTGGGCCG  
A       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAAT----------------------------------------------GCGTGGGCCG  
B       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAATGTTTAAATTATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTCAGTCCAG----CGTGGGCCG  
C       GGCAATAAAAAAAAAATTATAT---------------------------------------------------CGTGGGCCG  
D       GGCAATAA----------------------------------------------------------------GCGTGGGCCG  
E       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAATGTTTAAATTATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTCASTCCAGTTCSCGTGGGCCG  
M       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAATGTTTAAATTATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTCAGTCCAGTTC-CGTGGGCCG  
O       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAATGTTTAAATTATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTCAGTCCAGTTCGCGTGGGCCG  
P       GGCAATAAAAAAAAAATTATATTAATGTTTAAATTATTATTGTTGCAGATGCATCTAAGTTC------------GTGGGCCG  
        ********                                                                  ******** 
 

 
 

 
 
WT      GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
A       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
B       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
C       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAGTTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
D       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
E       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
M       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
O       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAG--------------------------------------------ACCCGGTAGCCATTAAA  
P       GCCAAAATTTTCGCGCCAACAGTCAACTGTCAAAAAATTTGACATATAACCCGACCGCGTTCAAAAACCCGGTAGCCATTAAA  
        **********************                                            *****************   

 
Obr. 1. Zistené delécie v itp géne 

Gén itp je na (-) vlákne, sekvencia je uvádzaná na (+) vlákne. ATG je zvýraznené tučným. Začiatok ORF je 
podčiarknutý. Cieľové miesto v sekvencii je zvýraznené svetlou šedou a PAM sekvencia červenou. WT je 

sekvencia wild type alely. A. ITP 1 cieľové miesto sme navrhli na 5´ koniec prvého exónu. ITP 1 miesto je dlhé 
18 nt a obsahuje G nukleotid na 5´ konci. Pri jedincoch A, C a D prišlo k dlhým deléciám zahŕňajúcim ATG štart 

kodón (A – 46 bp, C – 51 bp, D – 64 bp). U jedinca B prišlo k delécii 4 bp a jedinca P delécii 12 bp. B. ITP 2 
cieľové miesto sme navrhli na 3´ koniec itp génu do neprekladanej oblasti. ITP 2 miesto je dlhé 18 nt a 

začiatočný G nukleotid sme museli pridať. Jedinú krátku deléciu sme našli u jedinca O (44 bp). 
 

Pri navrhovaní cieľových miest sme vybrali také, ktoré v genóme nemajú off-target 

miesta, teda miesta líšiace sa v 1-3 nt, ktoré by mohli byť rozoznávané sgRNA. Pri spätnej 

analýze našich cieľových miest v novom, resekvenovanom genóme B. mori [9] sme však 

zistili až 6 potenciálnych off-target miest (Tab. 3). Na osekvenovanie týchto miest sme 

navrhli primery a na prípravu homozygotnej mutantnej línie použijeme také jedince, ktoré 

A 

B 
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budú negatívne pre mutácie vo všetkých potenciálnych off-target miestach. 

 
Tab. 3. Prehľad potenciálnych off-target miest 

Pre ITP 1 sme našli 1 potenciálne off-target miesto, pre ITP 2 až 5. Uvedená je ch sekvencia na (+) vlákne 
a pozícia na genóme. Všetkých 6 miest sa líši v 3 nukleotidoch (vyznačené červenou). 

 
Off-target v Pozícia na genóme Sekvencia (+) Počet iných 

nukleotidov 
ITP 1 scaf17:5369278 CCAcCtCGAACTGtACTGAAC 3 
ITP 2 scaf112:746592 CCAGGTcTTTGAAgGCGcTCG 3 

scaf17:6248964 CCCGGTTTcTGAACcCGGgCG 3 
scaf18:3898656 CCCaGTTTTTGAACGCGacCG 3 
scaf57:840398 CCCGGTTTgcGAACaCGGTCG 3 
scaf6:5810999 CCAGGTTTTTGtACtCGGTaG 3 

 

Záver 

Podarilo sa nám získať mutantných jedincov B. mori, u ktorých minimálne jedna alela 

itp génu obsahuje mutáciu zabraňujúcu správnej translácii ITP a ITPL peptidov. Z týchto 

jedincov sme vybrali dva, A a B, ktoré budú ďalej krížené za účelom prípravy homozygotnej 

mutantnej línie na funkčnú analýzu itp génu. Z ich potomstva vyberieme jedince, ktoré 

nenesú transgénne kazety na expresiu Cas9 a sgRNA a mutácie v off-target miestach. 
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Abstract 
Identification of the itp promoter regulatory region and construction of the Gal4 producing line in B. 

mori 
Ion transport peptide (ITP) and ITP-like peptide (ITPL) are conserved neuropeptides with unknown 

function in Bombyx mori. ITP is produced in six pairs of brain neurons, which also produce ITPL, albeit at a 
lesser extent. ITPL is also produced in three pairs of neurons in thoracic ganglia and paired neurons in abdominal 
ganglia in the CNS, and also in peripheral neuronal cells projecting into transverse nerves. We designed and 
verified a functional regulatory region of the itp gene using the baculovirus expression system by transient 
expression of EGFP as a fluorescent marker. Specificity of EGFP expression was confirmed by 
immunohistochemical staining. We used the itp promoter regulatory region to construct a stable Gal4 
driver transgenic line using the piggyBac transposon system. This line is being used for functional analysis and 
characterisation of the ITP producing neurons. 
 

Keywords: silkworm; baculovirus expression system; piggyBac 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neuropeptidy sú veľká a rôznorodá skupina signálnych molekúl hrajúcich úlohu vo 

všetkých fyziologických procesoch vrátane rastu, vývinu, správania alebo reprodukcie. 

U hmyzu sú produkované neurosekrečnými bunkami a interneurónmi centrálnej nervovej 

sústavy a endokrinnými bunkami čreva a iných periférnych orgánov. 

V našej práci sa zameriavame na neuropeptid Ion transport peptide (ITP) a jeho 

zostrihový variant Ion transport peptide-like (ITPL). ITP bol identifikovaný u koníka 

Schistocerca gregaria ako faktor ovplyvňujúci reabsorpciu solí a vody v zadnom čreve [1], 

u tohto druhu bol neskôr identifikovaný aj ITPL [2]. V roku 2007 bol itp gén popísaný aj u B. 

mori, kde taktiež dochádza k jeho alternatívnemu zostrihu [3]. Oba peptidy majú N-koniec 

kódovaný spoločným exónom. Druhý exón kódujúci alternatívny STOP kodón je špecifický 

pre ITPL. Tretí exón so STOP kodónom pre ITP je spoločný pre oba zostrihové varianty. ITP 

je na C-konci amidovaný, ITPL má C-koniec s voľnou karboxylovou skupinou. Expresia 

týchto peptidov bola u B. mori popísaná imunohistochemickým farbením s protilátkami. ITP 

je produkovaný šiestimi pármi laterálnych neurosekrečných buniek v mozgu. Tieto bunky 

vysielajú axóny do retrocerebrálneho neurohemálneho komplexu corpora cardiaca/corpora 

allata (CC/CA komplex), odkiaľ je ITP pravdepodobne vylučovaný do hemolymfy. Tie isté 
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bunky produkujú u B. mori aj ITPL, imunoreaktivita tohto peptidu je však relatívne slabá. 

ITPL je však silno produkovaný v laterálnych interneurónoch v každom z hrudných 

a brušných ganglií a v periférnych nervových bunkách vysielajúcich axóny do transverzného 

nervu v každom brušnom článku húsenice. Funkcia týchto peptidov u B. mori zatiaľ nie je 

známa. 

 

Materiál a metódy 

Na všetky experimenty sme používali nediapauzujúcu polyvoltínnu líniu Bombyx mori 

N4 (Kunihiro Shiomi, Japonsko). Potrebné tkanivá boli vypitvané vo fyziologickom roztoku 

a fixované 1 h pri RT v 4% paraformaldehyde. 

Na overenie 5´ konca ITP mRNA sme požili modifikovanú metódu RACE. cDNA 

sme prepísali kitom SMARTer® PCR cDNA Synthesis Kit (Takara Bio), ktorý na 5´ a 3´ 

konce reverzne transkribovanej full-length cDNA pridáva adaptérové sekvencie obsahujúce aj 

krátky špecifický úsek, na ktorý sme navrhli primer 5' SMART (1386, kompletný zoznam 

primerov sa nachádza v Tab. 1). PCR sme bežali s primermi 5´ SMART a 609, s ktorými by 

sme mali dostať dva fragmenty rôznej dĺžky zodpovedajúce ITP a ITPL zostrihovým 

variantom a znovu nestovali s 5´ SMART a 607. Výsledné fragmenty sme zaklonovali do 

pGEM-T easy a sekvenovali.  

Na in silico analýzu potenciálnych promotorových oblastí sme použili softvér Berkeley 

Drosophila Genome Project, Neural Network Promoter Prediction (http://www.fruitfly.org/ 

seq_tools/promoter.html [4]). 

Na overenie funkčnosti zvolenej promótorovej oblasti sme použili Bac-to-Bac® 

bakulovírusový expresný systém (Thermo Scientific). Potenciálnu promótorovú oblasť sme 

z gDNA amplifikovali primermi 706 a 710 a zaklonovali do upraveného pFAST Bac1Δ 

obsahujúceho za vloženou potenciálnou promótorovou oblasťou EGFP [5]. Vektor 

pFastBac1Δ[pITP-EGFP] sme transformovali do buniek E. coli MAX Efficiency® 

DH10Bac™, v ktorých prišlo ku transpozícii celej génovej kazety do bakmidovej DNA. 

Takýto rekombinantný bakmid sme použili na transfekciu Sf-9 hmyzích buniek a prípravu 

rekombinantného bakulovírusu. Pri dostatočne silnej infekcii v Sf-9 bunkách sme ním 

infikovali larvy B. mori. Napichávali sme 10 až 15 μl média s rekombinantným 

bakulovírusom do lariev piateho instaru. Po 10 až 14 dňoch sme jedince vykazujúce známky 

infekcie vypitvali a sledovali expresiu GFP v tkanivách. Tkanivá sme ďalej farbili 

imunohistochemickým farbením [6] s primárnymi protilátkami (Tab. 2) a komerčne 

dostupnými sekundárnymi protilátkami Alexa Fluor® 488 a Alexa Fluor® 594 riedenými 
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1:1000. 

Overený promótorový úsek ITP variantu sme amplifikovali primermi 706 a 710 a 

zaklonovali do upraveného vektora pFastBac1Δ[cs-CT-DH1600] [7], v ktorom sme takto 

nahradili promótorový úsek cs-CT-DH1600 pre optimalizovaný Gal4 proteín (Gal4.2::VP16). 

Kazetu pITP-Gal4 sme amplifikovali z pFastBac1Δ[pITP-GAL4.2] primermi 1463 a 1464 

a zaklonovali do piggyBac vektora pBac3xP3DsRed obsahujúceho červený fluorescenčný 

proteín dsRed pod kontrolou 3xP3 promótora aktívneho v očiach a  overili sekvenovaním. 

Vektor pBac[pITP-GAL4.2 SV40,3xP3-dsRed] sme izolovali kitom EndoFree Plasmid Maxi 

Kit (Qiagen) a injektovali do vajíčok B. mori. Injektovali sme čerstvo nakladené vajíčka (nie 

staršie ako 2 h) pomocou injektora Nanojet II (Drummond). Do jedného vajíčka sme napichli 

34 nl zmesi obsahujúcej rekombinantný piggyBac vektor a helper plazmid kódujúci 

transpozázu. Tá zabezpečí transpozíciu rekombinantnej kazety [pITP-GAL4.2 SV40,3xP3-

dsRed] ohraničenej Tn7 rozoznávacími miestami do genómu. Vpich sme zalepili akrylovým 

lepidlom a vajíčka sme inkubovali pri vysokej vlhkosti a teplote 25 °C. Larvy boli chované 

štandardne a imága sme krížili medzi sebou alebo s N4 motýľmi. Ďalšiu generáciu sme 

skrínovali na prítomnosť červeného fluorescenčného markera v očiach. 

Digoxygenínom značenú próbu voči Gal4 mRNA na in situ hybridizáciu [6] sme 

pripravili pomocou kitu PCR Dig Probe Synthesis Kit (Sigma-Aldrich). Cieľovú sekvenciu 

sme z plazmidu pFastBac1Δ[cs-CT-DH1600] [7] amplifikovali primermi 629 a 630, jej 

výťažok sme použili ako templát do reakcie s reverse primerom na prípravu jednovláknovej 

antisense próby. 

 
Tab. 1. Zoznam použitých primerov, ich identifikačné čísla a sekvencie 

Štiepne miesta sú podčiarknuté. 
 

Číslo Meno Sekvencia 
607 BomITP 5_R2 CAGTTGAGGCTCCCTGAAGA 
609 BomITP 5_R3B ATGCATCCCTTGAAGTAGGG 
629 Gal4short_NcoI_F CAGCCATGGGAATGAAGCTGCTGAGTAGTATTGA

ACA 
630 Gal4short_NotI_R AAGCGGCCGCAGCTTATCCACCGTACTCATCAAT

GCCAAG 
706 ITPp_700_EcoRI CTGAATTCACCCGCCTATGCAATTTT 
710 ITPp_R_NcoI CTTCCATGGCTTCGTAGATGCGCTGACAAG 
1386 5' SMART GTATCAACGCAGAGTACGCG 
1463 pFAST_L_SpeI GAACTAGTTTTGTTCGCCCAGGACTCTA 
1464 pFAST_R_XmajI_SpeI CTACTAGTTTCGGATCTCCTAGGCTCAA 
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Tab. 2. Prehľad použitých primárnych protilátok, ich riedenie, druh a zdroj 
Primárna protilátka proti GFP je fluorescenčne značená nazeleno. G (Goat) – koza, R (Rabbit) – králik. 

 
Primárne protilátky proti Riedenie Druh Zdroj 

GFP 1:1000 G Thermo Scientific 
ITP 1:10 000 R Dai et al., 2007 [3] 
Kalcitonín 1:2000 R Veenstra [8] 
 

Výsledky a diskusia 

Na identifikáciu funkčnej regulačnej oblasti itp génu sme potrebovali in silico 

analýzou určiť jeho počiatok transkripcie. Viacero záznamov v databáze GenBank cDNA 

prekurzorov pre ITP (NM_001112669.1, AY950502.1) a ITPL (AY950503.1) prepisovaných 

z itp génu sa nezhodovalo v 5´ neprekladanej oblasti. Navyše sme na gDNA bezprostredne 

pred ktoroukoľvek z verzií 5´ neprekladanej oblasti nedokázali pomocou softvéru na 

predikciu promótora identifikovať počiatok transkripcie. Preto sme sa rozhodli overiť  5´ 

koniec itp cDNA pomocou metódy RACE. Po amplifikácii a sekvenovaní sme dostali 

sekvenciu zhodnú so sekvenciou z databáz, ale o 16 nt dlhšiu. Prvý nukleotid nami zistenej 

sekvencie bol podľa predikcie s pravdepodobnosťou 0,9 počiatkom transkripcie. 

Arbitrárne sme navrhli a amplifikovali gDNA oblasť dlhú 739 bp, ktorá zahŕňala aj 

celú 5´ neprekladanú oblasť pred štart kodónom ATG. Na overenie funkčnosti tejto 

potenciálnej promótorovej oblasti sme použili bakulovírusový expresný systém. Do 

bakulovírusovej DNA sme vniesli génovú kazetu obsahujúcu gfp pod kontrolou nami 

zvolenej promótorovej oblasti.  Po infikovaní lariev B. mori takýmto rekombinantným 

bakulovírusom sme ich vypitvali a sledovali prítomnosť GFP. Vizuálne sme overili expresiu 

GFP v CNS a takisto nešpecifickú expresiu v tuku. CNS sme vypitvali a 

imunohistochemicky zafarbili s protilátkami proti GFP a ITP (Obr. 1). Expresia GFP sa 

v závislosti od sily infekcie u rôznych jedincov líšila. Pozorovali sme GFP v jednej až piatich 

bunkách Ia2 v mozgu a ich axonálnych výbežkoch vedúcich do CC-CA komplexu. Pozorovali 

sme však aj nešpecifickú expresiu v mediálnych a laterálnych bunkách v abdominálnych 

gangliách a terminálnom gangliu a takisto v laterálnych neurónoch v hrudných gangliách. Aj 

keď sa nám nepodarilo dosiahnuť expresiu GFP vo všetkých bunkách in vivo produkujúcich 

ITP, naše skúsenosti s bakulovírusovým expresným systémom ukazujú, že tranzientná 

expresia génov je závislá na sile a štádiu infekcie. Zároveň pri bakulovírusoch pozorujeme 

pomerne často aj nešpecifickú expresiu.  
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Obr. 1. Tranzientná expresia GFP pomocou nami zvoleného itp promótora 
Červenou je zafarbená protilátka proti ITP. Zelenou je zafarbená protilátka proti GFP. V piatich neurónoch a ich 

axonálnych výbežkoch vidíme ich prekryv. Mozog žerúcej larvy, mierka 50 µm. 
 

Preto sme sa aj napriek tomu rozhodli použiť túto promótorovú oblasť na konštrukciu 

stabilnej transgénnej línie exprimujúcej Gal4 pod kontrolou nášho identifikovaného itp 

promótora. Pripravili sme konštrukt pBac[pITP-GAL4.2 SV40,3xP3-dsRed], v ktorom je 

v piggyBac vektore zaklonovaný Gal4 proteín pod kontrolou našej promótorovej oblasti 

a z ktorého je exprimovaný červený fluorescenčný proteín dsRed pod kontrolou 3xP3 

promótora aktívneho v očiach. Tento konštrukt sme napichali do embryí B. mori. Pri 

transpozícii transgénnej kazety do buniek vajíčka, z ktorých sa budú diferencovať budúce 

zárodočné bunky by sa táto kazeta mala preniesť do ďalšej generácie a takéto jedince by ju 

mali obsahovať vo všetkých bunkách svojho tela. Pozitívne transgény sme selektovali na 

základe expresie dsRed v očiach. Z náhodne vybraných transgénnych jedincov sme vypitvali 

CNS a pomocou in situ hybridizácie s próbou proti Gal4 sme overili expresiu Gal4 v  bunkách 

produkujúcich ITP. Expresia Gal4 v mozgu bola pomerne slabá a mRNA bola sústredená 

okolo jadier buniek. Prekvapivé bolo zistenie, Gal4 proteín bol exprimovaný takisto 

u dospelých samcov v zadnom zhluku neurónov v terminálnom gangliu. V týchto bunkách sú 

produkované peptidy kalcitonín, alatotropín a jeho zostrihové varianty, alatostatín C 

a myoinhibičné peptidy (MIP) [9]. Na základe imunohistochemického farbenia a in situ 

hybridizácie s próbou proti ITP/ITPL sme ukázali aj expresiu ITP, ale nie jeho zostrihového 

variantu ITPL v tomto zhluku (Gáliková, nepublikované výsledky). Funkčnosť itp promótora 

toto zistenie ďalej potvrdzuje. Zaujímavá je tiež skutočnosť, že týmto je náš promótor 

GFP 
ITP 
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funkčný vo všetkých bunkách produkujúcich ITP a zároveň ani v jednom type buniek 

produkujúcich len ITPL variant. Pri analýze 5´ neprekladanej oblasti itp génu pomocou 

RACE sme v niektorých prípadoch objavili 369 bp dlhú sekvenciu, o ktorej predpkladáme, že 

by mohlo ísť o alternatívny exón špecifický pre ITPL. Zaujímavá je preto hypotéza, či sa táto 

sekvencia nepodieľa na miestne špecifickej expresii ITPL v nervovej páske. 

 

Záver 

Podarilo sa nám identifikovať fukčný promótorový úsek itp génu. Tento sme ďalej 

použili na prípravu stabilnej transgénnej línie produkujúcej transkripčný aktivátor Gal4 

v bunkách in vivo produkujúcich ITP. Táto línia bude za účelom funkčnej analýzy ITP ďalej 

krížená s efektorovými líniami produkujúcimi rôzne proteíny pod kontrolou UAS. Zaujímavá 

je tiež hypotéza, že za miestne špecifickú expresiu ITPL variantu je zodpovedný alternatívny 

exón v 5´ UTR, na jej overenie však budú potrebné ďalšie experimenty. 
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Abstract 

Teranostic Approach to Managing Serious Bacterial Infections: Using Silver Nanoparticles 
Infectious diseases are known to be a constant threat to human health even in the beginning of the 21st 

century. The aim of the project was to design and verify a theranostic tool combining the diagnostic and 
therapeutic parts for targeting the bacterial cells. The construct was composed of: A) silver nanoparticles 
prepared using a green synthesis (AgNPsGS); B) antibiotic encapsulated in apoferritin (APO); C) modified 
superparamagnetic gold nanoparticles (SPION/Au). During the project, 10 various types of AgNPsGS were 
prepared from Vietnamese plants. SPION (20 mg/mL, magnetic AuNPs) were modified with antibody (1 mg/mL 
IgY) and oxidized graphene sheets (1 mg/mL). In the SPIONs/Au/APOF cavity (12 nm), the antibiotic 
doxorubicin was encapsulated (2 μM DOXO), the DOXO encapsulation efficiency was around 13 % of its 
applied concentration. In the presence of 70 μg of SPION/Au/AgNPsGS3/APOF/DOXO, a dramatic growth 
inhibition of S. aureus (99 % growth inhibition) was observed.  
 

Keywords: Silver nanoparticles; nanoconstructs; targeted therapy; apoferritin; antibacterial effect 
 

Úvod a formulace cíle 

Nádorová onemocnění patří celosvětově mezi jedna z nejčastějších onemocnění [1]. 

Sekundární infekce jsou závažnými komplikacemi u imunokompromitovaných pacientů, kteří 

byli léčeni cytostatiky [2]. Koincidence nádorového onemocnění a bakteriální infekce jsou 

pro lidský organismus často fatální. Dle statistických analýz je u pacientů s neutropenií 

způsobenou nádorovými onemocněními a její léčbou o 15 až 60 % vyšší úmrtnost na infekční 

onemocnění [3]. Efektivita boje proti bakteriálním infekčním onemocněním je každým rokem 

nižší, kvůli bakteriální rezistenci na používaná antibiotika a antibakteriální chemoterapeutika. 

Hlavní problém je v jejich spotřebě v zemědělství u hospodářských zvířat, tak i v humánní 

medicíně. Jen v  České republice v roce 2015 bylo spotřebováno téměř 70 tun veterinárních 

antimikrobik [4]. Novým nástrojem v boji s rezistentními patogeny je využití nanomateriálů 

s antibakteriálními vlastnostmi.  Nanotechnologický přístup je významnou strategií pro 
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získání nových nástrojů a postupů pro překonání bakteriální infekce i rezistence [5, 6]. 

V současnosti se vychází z vývoje nových typů syntetických struktur, hledání nových 

sloučenin v biosféře [7-10]. Zelená syntéza stříbrných nanočástic (AgNPs) snižuje spotřebu 

chemikálií a zlepšuje biodostupnost. V celé řadě studií byly prokázány nezanedbatelné 

antibakteriální efekty AgNPs [12][12][12][11-14].  V našem konceptu přicházíme s využitím 

modifikovaných zlatých nanočástic, stříbrných nanočástic získaných zelenou syntézou 

v kombinaci s vhodně zvoleným chemoterapeutikem uzavřeným v nanoproteinovém 

konstruktu [15].  

 

Materiál a metody 

Všechny zmíněné chemikálie byly zakoupeny v Merck – Sigma-Aldrich (USA) 

v analytické kvalitě. Destilovaná voda byla připravena systémem Aqual (Tišnov, ČR) a ultra 

čistá voda byla připravena systémem ELGA (USA) do kvality sterilní 18 MΩ. Pro účely 

tohoto projektu bylo připraveno 10 druhů AgNPsGS z vietnamských rostlin. Z nich byly 

vybrány 4, které vykazovaly největší antimikrobiální efekt. Všechny vzorky byly převedeny 

do Petriho misky a umístěny do sušárny (HN101, Lang-Shan, Čína) po dobu 24 hodin při 

teplotě 60 °C. Potom byly vzorky homogenizovány na jemný prášek pomocí mixéru (Mixer 

Grinder HL1643/06, Philips, Nizozemí). 15 g připraveného rostlinného materiálu bylo 

smícháno s 500 ml destilované vody při 80 °C. Extrakce byla prováděna po dobu 1 hodiny za 

stálého míchání (IKA RH basic) při 80 °C a 300 rpm. Každý rostlinný extrakt byl zfiltrován a 

ochlazen na laboratorní teplotu (25 °C). Následně byly rostlinné extrakty smíseny v poměru 

1:1 s 0,1 M AgNO3 a nechaly se míchat magnetickou míchačkou při 300 rpm (IKA RH basic) 

za laboratorní teploty (25 °C) po dobu 18 hodin [16]. Syntézou byly připraveny: AgNPsGS1 

(Lagerstroemia indica), AgNPsGS2 (Carica papaya), AgNPsGS3 (Polyalthia longifolia), 

AgNPsGS4 (Ficus bengalensis). Měření fluorescence doxorubicinu (DOXO) probíhalo na 

Multimode microplate reader M200 PRO (Tecan, Japonsko), fluorescence doxorubicinu (Ex 

480 nm, Em 650 nm) s typickým maximem v 560 nm. Při testování MIC v mikrotitračních 

destičkách byl nejdříve naředěn kultivovaný vzorek zvoleného mikroorganismu. Do jamky 

mikrotitrační destičky bylo napipetováno 250 µl připravené bakteriální kultury a k ní do 

každé jamky 50 µl testovaného vzorku, 18 hodin, odečet absorbance po 30 min, třepání po 30 

min s frekvencí 50 Hz po dobu 5 s, teplota 35 °C, vlnová délka 600 nm.  

 

Výsledky a diskuze 

Vytvoření teranostického nanokonstruktu SGA 
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V experimentu byl navržen a následně studován biofyzikálními a mikrobiologickými 

metodami teranostický nanotransportér pro specifické zacílení k S. aureus. Navržený 

konstrukt je složen ze tří samostatných částí (Obr. 1). Část A nanokonstruktu je tvořena 

stříbrnou nanočásticí s výraznými antibakteriálními účinky. Část B nanokonstruktu se skládá 

z apoferitinu s enkapsulovaným antibiotikem. Část C nanokonstruktu je tvořena 

superparamagnetickou zlatou nanočásticí (SPION/Au). Povrch nanočástice byl modifikován 

protilátkou (anti-protein A) sloužící k zacílení k povrchovému proteinu A přítomného u 

S. aureus. Dále byl povrch SPION/Au modifikován grafenovými listy, které slouží k 

vychytávání cytotoxických sloučenin produkovaných S. aureus. Jednotlivé části konstruktu 

jsou vzájemně propojeny pomocí vazebného polymeru EDC/NHS, čímž vznikne kompletní 

SGA teranostický konstrukt.  

 

 
Obr. 1. Navržené schéma antibakteriálního nanotransportéru pro senzitivní a specifické zacílení na 

bakteriální buňky S. aureus 
 Nanotransportér je tvořen ze tří samostatných celků. Zlaté supraparamagnetické částice SPION/Au 

modifikované grafenovým listem a protilátkou (A); stříbrná nanočástice tvořená zelenou syntézou AgNPsGS 
(B); apoferitinová klec s uzavřeným antibiotikem (C). Jednotlivé části jsou propojeny vazebným polymerem 

EDC/NHS. 
 

Sledování bakteriálního růstu v přítomnosti AgNPs 

Byly zaznamenávány růstové křivky bakteriální kultury S. aureus v průběhu 18 h. 

Všechny AgNPsGS vykazovaly vysokou inhibiční aktivitu (nad 60 %). Nejvyšší 

antibakteriální efekt na kulturu S. aureus (95,6 % inhibice růstu) vykazovaly AgNPsGS3 

(Polyalthia longifolia). Z tohoto důvody byly vybrány pro další experimenty. Apoferitin je 

protein, který je znám svojí schopností samoorganizace v závislosti na změně pH [17]. Do 
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dutiny apoferitinu o velikosti řádu několika nanometrů je možné enkapsulovat 

nízkomolekulární chemoterapeutika v nezanedbatelných koncentracích. Antracyklinové 

antibiotikum doxorubicin v koncentraci 10 µM byl za stálého míchání po dobu 30 min 

postupně uzavírán (změnou pH od kyselého do zásaditého) do dutiny apoferitinu. Zjistili 

jsme, že uvnitř vytvořené nanometrické struktury je enkapsulován doxorubicin (kolem 13 % 

aplikované koncentrace DOXO).  

Efektivita navázání AgNPsGS3 ke zbylým částem konstruktu byla kolem 35 %. 

Jednotlivé části konstruktu podstoupily biofyzikální i mikrobiologické testování. Metodou dot 

blot byla prokázána vazby protilátky na SPION/Au/NPs v koncentracích kolem 40 ng/ml. Na 

základě všech výše získaných experimentálních dat byl potvrzen námi navržený 

nanokonstrukt. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření antibakteriálního nanoterapeutika. 

Byl tedy sledován antibakteriální účinek našeho nanokonstruktu a jeho částí (Obr. 2). Část C 

složená ze SPION/Au s navázanou protilátkou a grafenem, spojení části C a A (AgNPs), 

spojení části C a části B (apoferitin s uzavřeným doxorubicinem) a samozřejmě i celý finální 

konstrukt SGA. Na Obr. 2 jsou ukázány získané typické růstové křivky v přítomnosti 

testovaných nanokonstruktů. Část C nevykazovala žádné antibakteriální efekty. V přítomnosti 

antibakteriálně aktivních látek však byla zaznamenána dramatická inhibice. 

 

 
Obr. 2.  Růstové křivky S. aureus po aplikaci několika druhů nanočástic stříbra o koncentraci 0,2 

mg/ml, celkový objem 300 μl 
 Měřeno po dobu 18-ti hodin a hodnoty byly odečítány v intervalu 30 minut, při 37 °C. (A); Integrál 

absorbancí jednotlivých nanočástic stříbra ve srovnání s kontrolou. In setu procentuální inhibice nanočástic 
stříbra. Kontrola je 100 % (B); Typický výtěžek po vysrážení stříbrných nanočástic methanolem (C). 

 

Závěr 

Pokroky v léčbě bakteriálních infekcí jsou významné a se současnou antibiotickou 
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krizí význam nanotechnologií dále narůstá. V posledních letech se pozornost výzkumníků 

soustřeďuje k nanočásticím stříbra. V naší práci byl vytvořen nanokonstrukt s multifunkčními 

mechanismy antibakteriální aktivity – nanoantibiotikum. Nanokonstrukt se naváže na bakterii 

imunologickou vazbou přes protein A pomocí specifické protilátky. Další části 

nanokonstruktu SGA jsou navrženy tak, aby poškodily bakteriální buňku. Nejvýhodnějšími 

vlastnostmi těchto materiálů je kromě jejich antimikrobiální aktivity i jejich snadná příprava, 

stabilita v čase a nízké výrobní náklady. Náš nanokonstrukt SGA vykazoval velmi dobrou 

celkovou stabilitu v různých prostředích. Očekáváme, že rychle rostoucí zájem o teranostické 

aplikace založené na nanočásticích z kovu jistě nejenom povzbudí a stimuluje výzkum v této 

vysoce aktivní oblasti, ale přinese i zcela nové zásadní poznatky [18]. 
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Abstract 
 The integrative approach disentangles the evolution of the Natrix tessellata (Ophidia: Natricidae) 
complex  

The dice snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) represents a species complex, that colonized three 
continents ranging from Europe, Asia to north Africa. Although this species complex has a huge distribution 
range and is genetically highly diverged (formed nine phylogenetic clades), morphologically and osteologically 
is poorly known. We compared 322 own and published mtDNA sequences, examined metric and meristic 
characters of 462 alive individuals or museum specimens from the whole range, as well as characterized 
differences in skull anatomy in two clades from Europe. Our results show clear osteological and genetical 
differences in these two European clades that could be taxonomically evaluated. 
 
Keywords: biogeography; genetics; morphology; osteology; cryptic species 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Užovka fŕkaná, Natrix tessellata predstavuje genetický komplex, ktorý v súčasnosti 

obýva tri kontinenty: Áziu, severnú Afriku a Európu [1]. Naprieč areálom výskytu bolo 

definovaných deväť hlavných mitochondriálnych línií: (1) iránska, (2) grécka, (3) jordánska, 

(4) turecká, (5) kaukazská, (6) uzbecká, (7) kazašská, (8) krétska a (9) európska, ktoré viac či 

menej korešpondujú s geografickým územím ich výskytu [2, 3]. V Európe sa nachádzajú tri 

tieto línie – európska, grécka a krétska a všetky sa stretávajú na území Grécka. Hoci má tento 

komplex veľký areál výskytu, z morfologického a najmä osteologického hľadiska je 

preskúmaný veľmi nesúrodo alebo vôbec. 

Vzhľadom k bazálnej fylogenetickej pozícii, miocénnej divergencii a súčasnej 

distribúcii, sa našim hlavným záujmom stala grécka línia, u ktorej chceme zistiť (i) vonkajšie 

morfologické znaky, ktoré ju odlišujú od ostatných línií, najmä línie európskej, (ii) 

anatomické znaky na lebke, (iii) oblasť rozšírenia gréckej línie pomocou mitochondriálnej 

DNA (mtDNA) a určiť kontaktnú zónu s líniou európskou 

 

Materiál a metódy 

Na morfologické porovnanie sme mali k dispozícii celkom 462 jedincov zo všetkých 

deviatich fylogenetických línií. Jedince boli rozdelené na základe dĺžky tela na juvenilné, 

subadultné a adultné a na základe hrúbky bázy chvosta na samce a samice. Pri každom 
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jedincovi sme zaznamenávali metrické (dĺžka a šírka hlavy, dĺžka úst, dĺžka tela a chvosta) 

a meristické (počet preokulárnych, postokulárnych, supralabiálnych a sublabiálnych štítkov, 

ventrálnych, dorzálnych a subkaudálnych šupín) charakteristiky. Výsledky sme vyhodnotili 

prostredníctvom deskriptívnej štatistiky, lineárnej regresie a diskriminačnej analýzy použitím 

štatistického programu PAST3 [4]. 

Na osteologické pozorovanie sme mali k dispozícii kostrový materiál celkovo z 18 

jedincov užoviek fŕkaných. V programe tpsDig2 [5] sme určovali totožné landmarky na 

každej lebke zvlášť a následne boli tieto dáta štandardizované prokrustovskou analýzou 

v programe PAST3 [4]. Prokrustovské súradnice boli použité na analýzu hlavných 

komponentov (PCA).  

Pre genetickú časť sme využili 322 sekvencií mtDNA (cytochróm b, 1104 bp), ktoré 

sme fylogeneticky vyhodnotili (fylogenetické stromy a haplotypové siete pomocou 

programov RaxML, MrBayes, SplitsTree, PopArt, DnaSP) a následne určili haplotypovú 

štruktúru oboch hlavných kontinentálnych línií Európy, ich súčasné rozšírenie a zóny 

kontaktu. 

 

Výsledky a diskusia 

 Z morfologického hľadiska sa jedince patriace do európskej a gréckej línie 

neodlišovali v takej veľkej miere, ako z hľadiska osteologického a genetického. Najväčšie 

rozdiely boli v metrických znakoch, konkrétne v šírke hlavy, kde jedince spadajúce do gréckej 

línie majú v priemere užšie hlavy ako jedince európskej línie, čo sa zhoduje aj s výsledkami 

analytických metód na lebke. Môže to byť spôsobené inými preferenciami potravy, respektíve 

výskytom v rýchlejšie prúdiacich vodných tokoch. Keďže sme mali dostupný morfologický 

materiál zo všetkých deviatich fylogenetických línií, porovnali sme ich navzájom a zistili 

sme, že niektoré línie (napr. iránska a turecká) sú si morfologicky veľmi podobné a niektoré 

(napr. jordánska a krétska) sú naopak morfologicky veľmi odlišné (Obr. 1). 
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Obr. 1. Diskriminačná analýza hlavných komponentov (DAPC)  – metrické a meristické charakteristiky 

všetkých deviatich fylogenetických línií komplexu Natrix tessellata 
 

Vo výsledkoch PCA analýzy, použitej na štúdium anatómie lebky európskej a gréckej 

línie, sa komponenty PC1 + PC2 podieľajú na 48,19 % celkovej tvarovej variability na 

dorzálnej strane lebky (Obr. 2). Zmeny súvisia s odlišným tvarom frontálnej, parietálnej 

a supraokcipitálnej kosti. Jedince gréckej línie v rámci PC1 majú zúženú prednú časť 

frontálnej kosti a supraokcipitálna kosť je v úzka a rostrokaudálne pretiahnutá. Jedince 

európskej línie v rámci PC1 majú supraokcipitálnu aj parietálnu kosť širšiu a kratšiu 

v porovnaní s jedincami gréckej línie. U jedincov európskej línie v rámci PC2 dochádza 

k skracovaniu frontálnej kosti a k anteromediálnemu posunu postorbitálnych výbežkov. 

U jedincov gréckej línie v rámci PC2 dochádza k výraznému zúženiu zadnej časti parietálnej 

kosti a prednej časti supraokcipitálnej kosti, ktorá je posunutá viac kaudálne. Frontálna kosť 

je rostrokaudálne pretiahnutá (Obr. 2). 

Na ventrálnej strane lebky sa prvé dva hlavné komponenty (PC1 + PC2) podieľajú na 

52,78 % celkovej tvarovej variability a zmeny súvisia najmä s odlišnými rozmermi kostí 

bazisfenoid a baziokcipitále (Obr. 3). Jedince európskej línie v rámci PC1 majú kratšiu kosť 

bazisfenoid, avšak jej zadná časť je rozšírená. Jedince gréckej línie majú na druhej strane 

prednú časť kosti baziokcipitále zúženú a pretiahnutú, rovnako tak aj kosť bazisfenoid. 

V rámci PC2 pri jedincoch európskej línie došlo k výraznému skráteniu kosti bazisfenoid 

a naopak pri jedincoch gréckej línie dochádza k jej predlžovaniu. Zároveň dochádza aj ku 

skracovaniu kosti baziokcipitále, ktorá je však aj tak dlhšia v porovnaní s jedincami európskej 

línie (Obr. 3). 
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Obr. 2. Analýza hlavných komponentov – porovnanie dorzálnej strany lebky medzi jedincami európskej 
(zelený klaster) a gréckej (fialový klaster) línie  

 

 
Obr. 3. Analýza hlavných komponentov – porovnanie ventrálnej strany lebky medzi jedincami európskej 

(zelený klaster) a gréckej (fialový klaster) línie  
 

Na základe genetických dát sme potvrdili, že grécka evolučná línia je veľmi 

divergovaná od všetkých ostatných známych mitochondriálnych línií komplexu, endemická 

pre juhozápad Balkánskeho polostrova a jej rozšírenie viac-menej korešponduje so západnou 

stranou pohoria Helenidy. Prvýkrát sme túto líniu zachytili v oblasti Albánska, kde zasahuje 

do jeho strednej časti a vytvára tu kontaktnú zónu s európskou líniou na území nie širšom ako 

päť kilometrov. Východnú kontaktnú zónu tvorí pravdepodobne pohorie Helenidy. Hoci má 
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grécka línia malý areál výskytu, vyznačuje sa značnou vnútrolíniovou variabilitou s 29 

zaznamenanými haplotypmi v šiestich haplotypových skupinách a nukleotidovou diverzitou 

0,5 % (celkom 80 sekvencií). Niektoré z juhogréckych haplotypov sú značne divergované, čo 

reflektuje pravdepodobné refúgiá v tejto oblasti polostrova počas pleistocénu. Naproti tomu 

európska línia má areál rozšírenia od juhozápadného Turecka až do západného Nemecka, je 

značne haplotypovo divergovaná (rovnako šesť haplotypových skupín), ale jednotlivé 

haplotypové skupiny od seba nemajú fylogeneticky ďaleko. Celkom sme detegovali 94 

haplotypov v 199 sekvenciách s mierou vnútrolíniovej nukleotidovej diverzity 0,4 %. V 

strednej Európe vytvára táto línia rôzne haplotypové skupiny, čo môže súvisieť s viacerými 

vlnami postglaciálnej kolonizácie. 

V rámci morfologických pozorovaní N. tessellata existuje viacero prác, avšak tie sa 

venujú morfologickej variabilite na lokálnej úrovni. Jedna práca [6] je zameraná na 

morfologickú variabilitu v rámci celého areálu výskytu N. tessellata, ktorej výsledky sa vo 

veľkej miere zhodujú s tými našimi. Doposiaľ existuje len zopár prác, ktoré sa venujú štúdiu 

osteológie N. tessellata. Autori sa zamerali hlavne na porovnanie kraniálneho alebo 

postkraniálneho skeletu medzi užovkou fŕkanou a jej sesterským druhom užovkou obojkovou 

Natrix natrix [7, 8]. V rámci genetiky sa naše výsledky zhodujú s publikovanými prácami [1, 

2], avšak ani jedna nerozoberá genetickú štruktúru dvoch hlavných fylogenetických línií 

Európy tak podrobne ako naša práca. 

 

Záver 

Počet jedincov (462) zahrnutých do morfologických pozorovaní predstavuje najväčší 

súbor jedincov v rámci publikovaných prác. Naša práca tiež prináša prvé porovnanie 

vybraných kostí kraniálneho skeletu a tiež unikátne výsledky geometrickej morfometrie 

v rámci študovaného druhového komplexu. Geneticky sme tiež boli schopní identifikovať 

významnú genetickú odlišnosť gréckej línie od ostatných. Na základe nášho integratívneho 

prístupu predpokladáme, že v budúcnosti dôjde k prehodnoteniu taxonómie N. tessellata. 
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Abstract 
Seasonal Influenza A virus is human pathogen responsible for significant morbidity and mortality 

worldwide. As intracellular pathogen, is strongly dependent on the host cell machinery. The non-structural NS1 
protein plays a central role in virus replication and blockade of the host innate immune response. Cytokines 
are diverse group of small proteins that are secreted by cells for the purpose of intracellular signalling 
and communication. We have analysed the expression kinetics of RIG-1-like receptor signaling pathway induced 
by control A/WSN/33 and NS1-truncated virus-NS80. A/WSN/33 and NS80 viruses induced similarly high level 
of RIG-1 and NF-κB mRNAs. However, A/WSN/33 virus induced higher levels of IFN-α, IFN-β, CXCL10 and 
Il-1β. On the other hand, virus NS80 induced higher level of MDA-5. Our results showed that NS1 protein plays 
an important role in virus spread into other organs and in activation of immune response in these organs. 
 

Keywords: Influenza A virus; NS1 protein; immune system; cytokines; expression mRNA 

  

Introduction and Objectives 

Influenza A virus is a significant pathogen in humans with ability to cause extensive 

morbidity and mortality. Alveolar epithelial cells of the respiratory tract are the first target 

of Influenza A virus infection. These cells produce antiviral and chemotactic molecules that 

initiate immune responses [4, 3, 1]. Cytokines are a diverse group of small proteins that are 

secreted by helper T-cells and macrophages. Produced cytokines stimulate and regulate 

migration of the immune cells [7]. 

The NS1 protein is a major non-structural viral protein and is strongly expressed 

in infected cells. It plays role in modifying the host innate immune response and controlling 

virus replication. Therefore, we prepared a deletion NS80 influenza virus which expresses 

a truncated form of NS1 protein, that lacks the effector and C-terminal domains [5, 2]. 

In this study, we observed changes in expression mRNAs of RIG-1- like receptor 

signaling pathway the brains of mice infected with control virus A/WSN/33 and NS80 virus. 

 

Material and Methods  

Used cell line and viruses: As a suitable cell line, we used the adherent epithelial Vero 

cells (ATCC® CCL-81™), that are usually extracted from Cercopithecus aethiops kidneys. 
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We used human Influenza virus A/WSN/33 (H1N1), as control virus. The deletion NS80 

virus is A/WSN/33 virus expressing NS1 protein without the effector and C-terminal 

domains. Both viruses were prepared by reverse genetics and propagated in Vero cells [6]. 

Infected titres of both viruses were estimated with ELISA method. 

Experimental animals: We used Balb/c mice, that represent female inbred line 

of white laboratory mice. These mice came from the Breeding Station of the Medical Faculty 

of Masaryk University in Brno. 

Balb/c mice infection: Same infectious titres of a control virus A/WSN/33 and deletion 

NS80 virus were used for infection of Balb/c mice, that were anaesthetized weakly. Infected 

mice were divided into groups based on the virus used for infection. In time intervals of 0, 2, 

4 and 8 days post infection were brains removed and homogenized and store at -80°C. 

Assessment of virus titre and cytokine expression in brains of infected Balb/c mice: 

Virus titres in brains homogenates were established by ELISA on Vero cells. Viral RNA was 

isolated and transcribed with reverse transcriptase. We amplified the final cDNA with nested 

PCR method. The obtained DNA fragments were visualized in 2% agarose gel. 

 

Results and Discussion  

Balb/c mice were intranasally infected with the same infectious titres of control virus 

A/WSN/33 and deletion NS80 virus. Mice infected by virus NS80 had acute and severe 

symptoms (scratched coat, shiver and apathy) of diseases and two mice died. We observed 

pathological and macroscopic changes in brains during infection with NS80 virus (Fig. 1). 

Brains from infected mice were tested after 0, 2, 4 and 8 days post infection. We have 

not detected the virus titer in the brain neither by ELISA assay nor by semi-quantitative  

RT-PCR (Fig. 2). 
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Fig. 1. Brains of infected Balb/c mice. Organs were collected in time intervals 0, 2, 4 and 8 days post infection. 
There are not pathological and macroscopic differences in infection with virus A/WSN/33 and NS80 virus. 

These organs showed same shape and size during infection by a both viruses. 
 

 
 

Fig. 2. Detection viruses in brains homogenates. In time intervals 0, 2, 4 and 8 days post infection, we did not 
set control virus A/WSN/33 and NS80 virus in brains homogenates. 

 

We specified the RIG-1-like receptor signaling pathway, as PRR receptors (RIG-1, 

MDA-5), transcription factor (NF-κB), interferons of type I (IFN-α, IFN-β) and interferon 

stimulated genes (CXCL10, IL-1β), that are responsible for activating innate immune 

response for influenza viruses. 

Both viruses, A/WSN/33 and NS80 stimulated the expression of RIG-1 mRNA and 

maximal level was observed on 4th day post infection (Fig. 3). Level of MDA-5 mRNA was 

increased continuously from 2nd to 8th day post infection with both viruses (Fig. 3). Virus 

NS80 stimulated expression of MDA-5 mRNA better than control virus A/WSN/33. 
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Fig. 3. PRR receptors expression in brains of Balb/c mice infected with control virus A/WSN/33 and NS80 
virus. Individual graphs represent amount RIG-1 and MDA-5 mRNA in brain of mice 0, 2, 4 and 8 days post 

infection. 
 

Control virus A/WSN/33 stimulated significantly expression of NF-κB mRNA on 4th 

day post infection. NS80 virus was increasing level of NF-κB mRNA continuously up to 8th 

day post infection (Fig. 4). The maximal level of ISRE mRNA was detected in brains infected 

with A/WSN/33 virus on 2nd day post infection. Virus NS80 stimulated expression of ISRE 

mRNA less effectively like control virus and maximal level was observed on 4th day post 

infection (Fig. 4). 

 

   
 

Fig. 4. Expression of NF-κB and ISRE mRNA in brains of Balb/c mice infected with control virus 
A/WSN/33 and NS80 virus. Individual graphs represent amount NF-κB and ISRE mRNA in brain of mice 0, 2, 

4 and 8 days post infection. 
 

The kinetic of IFNs induction was the same during infection with both viruses. Virus 

A/WSN/33 stimulated significantly higher expression of IFNs mRNAs. While A/WSN/33 

virus induced the higher expression of IFNs on 4th day post infection. NS80 virus induced the 

expression of IFNs up to 8th day post infection (Fig.5). 

 

172



   
 

Fig. 5. Expression of IFNs type I mRNA in brains of Balb/c mice infected with control virus A/WSN/33 
and NS80 virus. Individual graphs represent amount IFN-α and IFN-β mRNA in brain of mice 0, 2, 4 and 8 

days post infection. 
 

Virus A/WSN/33 stimulated great expression of CXCL10 and IL-1β mRNA and 

maximal level was detected on 4th day post infection (Fig.6). NS80 induced the maximal level 

of CXCL10 and IL-1β mRNA on 2nd day post infection. After that, the levels of these 

cytokines decreased. 

 

   
 

Fig. 6. Expression of chemokine and interleukine mRNA in brains of Balb/c mice infected with control 
virus A/WSN/33 and NS80 virus. Individual graphs represent amount CXCL10 and IL-1β mRNA in brain of 

mice 0, 2, 4 and 8 days post infection. 
  

Conclusion 

Despite the fact, that we did not detect any virus titer in brain of infected mice, the 

RIG-1-like receptor signaling pathway was activated. NS80 virus is attenuated in vitro and in 

vivo. The mice infected with NS80 exhibited more severe symptoms of diseases like control 

virus even more two experimental animals died. Expression of RIG-1 and NF-κB mRNAs 

were similarly induced after infection with A/WSN/33 and NS80 viruses. NS80 virus induced 

significantly higher level of MDA-5 mRNA. Levels of IFN-α, IFN-β, CXCL10 and IL-1β 
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mRNAs were higher after infection with A/WSN/33. Our results suggest, that viral NS1 

protein plays an important role in activation innate immune response to infection by Influenza 

viruses. 
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Abstract 
Expression of miR-34a and association with colorectal cancer patient’s survival. 
Colorectal cancer represents one of the most frequent malignant disease, so the need for new diagnostic 

markers is still high. miRNAs are intensively studied in the cancer since changes in their levels can reveal patient 
prognosis. Macroarray screening performed in our previous study pointed out miR-34a showing more than 100 
times higher expression in tumor compared to adjacent tissue for analysis. Validation confirmed upregulated 
expression of miR-34a in tumor compared to adjacent tissue. High miR-34a expression correlated with better 
survival of patients.miR-34a expression showed lower level in male patients with nodus involvement. Male 
patients without distant and/or nodus metastases with high expression of miR-34a exerted better survival. There 
was a negative correlation between expression of per2 and miR-34a in patients with more advanced stages 
predicted by in silico analysis. Expression of miR-34a can be considered as a prognosis factor or male patients 
preferentially in earlier cancer stages. 

 
Keywords: per2; circadian; clock; survival; male; female; tumor; miR-34a. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kolorektálny karcinóm (CRC) je tretí najčastejšie diagnostikovaný typ onkologického 

ochorenia vo svete. Keďže vývin tohto ochorenia trvá spravidla niekoľko rokov a je zväčša 

asymptomatický, skorá prevencia a diagnostika patrí medzi kľúčové aspekty pri znižovaní 

mortality [1]. V posledných rokoch sa do pozornosti výskumníkov dostávajú miRNA, ktoré 

vykazujú zmenené hladiny v nádorovom tkanive v porovnaní s priľahlým zdravým tkanivom 

vprípade viacerých typov onkologických ochorení, vrátane kolorektálneho karcinómu [2]. 

miRNA sú endogénne nekódujúce RNA molekuly väčšinou dlhé len 17-25 

nukleotidov. Regulujú génovú expresiu tým, že indukujú translačnú represiu alebo mRNA 

degradáciu na základe čiastočnej komplementarity so svojou cieľovou mRNA [3].Zrelé 

miRNA sa generujú v procese biogenézy, ktorá zahŕňa štiepenie a procesovanie 

prekurzorových miRNA enzýmami až na dvojvláknový duplex miRNA vlákien.  

Jedna z prvých štúdií, v ktorej bola identifikovaná zmenená hladina miRNA v tkanive 

kolorektálneho karcinómu oproti zdravému tkanivu čreva bola uskutočnená v tímom Michael 
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a kol., 2003 [4], ktorí detegovali znížené hladiny miR-143 a miR-145 v nádorovom tkanive. 

Od tej doby bolo identifikovaných viacero miRNA s deregulovanou expresiou v CRC oproti 

zdravému tkanivu. Podľa typu génu, ktorý miRNA regulujú môžeme miRNA rozdeliť na 

tumor supresorové (napr. rodina let-7nihibujúca onkogén k-ras) alebo onkogénne (napr. miR-

21 inhibujúca tumor supresory pdcd4 a tiam1) [2].  

Pomocou macroarray skríningu miRNA v nádorovom tkanive a priľahlom tkanive sme 

identifikovali miR-34a-5p a miR-25-3p, ktoré mali v CRC zvýšenú expresiu viac ako sto 

násobne a podľa in silico analýzy v databáze TargetScan vykazujú predikovanú interakciu 

s hodinovým génom per2 [5].   

Úloha rodina miR-34, ktorá zahŕňa miR-34a, miR-34b a miR-34c, v 

procese karcinogenézy kolorektálneho karcinómu už je čiastočne objasnená. miR-34a bola 

v kolorektálnych nádoroch asociovaná s tumor supresorovou funkciou, keďže inhibuje 

viacero cieľových molekúl, ktoré zvyšujú nádorovú progresiu, ako sú gény Wnt signálnej 

dráhy (Wnt1/3, β-katenín) [6], transkripčné faktory E2F1, E2F2 [7] alebo induktory 

epitelovo-mezenchymálnej tranzície SNAIL, SLUG a ZEB1 [8]. Na druhej strane, vedomosti 

o regulácii jej expresie a hladinách v kolorektálnom tkanive sú nekonzistentné. 

Cieľom našej štúdie bola validácia expresiemiR-34aa miR-25 v kolorektálnom 

karcinóme a priľahlých tkaniváchv celom súbore 64 pacientov, pričom sme sa sústredili aj na 

prežívanie pacientov podľa expresie miRNA v jednotlivých kohortách. Keďže databáza 

TargetScan predikovala interakciu medzi miR-34a a miR-25 a hodinových génom per2, 

zamerali sme sa aj na určenie miery korelácie medzi týmito génmi. 

 

Materiál a metódy 

Do štúdie bolo zahrnutých 64 pacientov, ktorých bližšie špecifikácie sú uvedené 

v Tab. 1. Všetci pacienti boli vystavení štandardnému nemocničnému režimu so svetlom od 

6:00 do 21:00. Pred odobraním vzoriek podpísali 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). Vyizolovaná 

miRNA bola polyadenylovaná kitom Poly(A) tailing kit (Life Technologies, USA). Následne 

bola kitom ImProm-II™ Reverse Transcription kit (Promega, USA) nasyntetizovaná cDNA 

s použitím primera s univerzálnym tagom so sekvenciou 5´-
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CAGGTCCAGTTTTTTTTTTTTTTTVN-3´. Detekcia expresie miR-34a bola uskutočnená 

pomocou real time PCR s využitím špecifických primerov: hsa-miR-34a-5p sense 5´-

GCAGTGGCAGTGTCTTAG-3´a antisense 5´-GGTCCAGTTTTTTTTTTTTTTTACAAC-

3´ a hsa-miR-25-3p sense 5´-CATTGCACTTGTCTCGGT-3´ a antisense 5´-

GGTCCAGTTTTTTTTTTTTTTTCAG-3´. Podmienky reakcie boli nasledovné: aktivácia 

enzýmu 15min pri 95°C, 40 cyklov opakovania 15s pri 94°C, 30s pri 55°C a 30s pri 70 °C. Po 

ukončení 45 cyklov prebiehala záverečná syntéza 2min pri 70°C. Špecificita produktu bola 

vyhodnotená melting curve analýzou. Na normalizáciu expresie miRNA bola použitá jadrová 

RNA U6. 

Dáta boli štatisticky vyhodnotené pomocou Mann-Whitney U testu a Kruskal-Wallis 

analýzy a Dunn post hoc testom. Úroveň korelácie bola hodnotená pomocou regresnej 

analýzy. Prežívanie pacientov bolo analyzované pomocou Kaplan Meier analýzy a Log-rank 

testu. Hodnoty s p<0,05 sú považované za štatisticky signifikantné. 

 
Tab. 1. Klinicko-patologická charakteristika súboru pacientov použitých v štúdii 

n = počet pacientov; SEM = stredná chyba priemeru; T = stupeň invázie nádoru; N = postihnutie lymfatických 
uzlín; M = prítomnosť vzdialených metastáz 

 n % 

Počet pacientov 64  

Pohlavie 
Muži 38 59,4 

Ženy 26 40,6 

Vek Priemer ± SEM (roky) 69±1,4  

Lokalizácia nádoru 
Pravé kolon 25 39,1 

Ľavé kolorektum 39 60,9 

Grading nádoru 

Dobre diferencovaný 11 17 

Stredne diferencovaný 49 77 

Málo diferencovaný 4 6 

Klinické štádium 

I 4 6 

IIA, IIB 29 45 

IIIA, IIIB 15 24 

IVA,IVB 16 25 

TNM klasifikácia    

Invázia primárneho tumoru (T) 

T1-T2 4 6 

T3 48 75 

T4 12 19 

Postihnutie lymfatických uzlín (N) N0 35 55 

177



N1 13 20 

N2 16 25 

Prítomnosť vzdialených metastáz (M) 
M0 48 75 

M1 16 25 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia miR-25 nevykazovala zmenené hodnoty v nádorovom tkanive oproti 

priľahlým tkanivám ani asociáciu s prežívaním pacientov. Expresia miR-34a bola 

v nádorovom tkanive signifikantné zvýšená oproti obom priľahlým tkanivám (Kruskall 

Wallis, p<0,001). U pacientov s postihnutím regionálnych lymfatických uzlín sme pozorovali 

trend k zvýšenej expresii miR-34a oproti pacientom s nezasiahnutými lymfatickými uzlinami 

(Mann Whitney U test, p=0,058), pričom ak sa pacienti rozdelili podľa pohlavia, tento trend 

bol signifikantný u mužov, avšak nie u žien.  

Pomocou analýzy prežívania pacientov sme detegovali lepšie celkové prežívanie 

pacientov s vyššou expresiou miR-34a oproti pacientom s nižšou expresiou miR-34a (Log- 

rank, p<0,05). Po rozdelení pacientov podľa pohlavia sme asociáciu lepšieho prežívania 

s vyššou expresiou miR-34a-5p v nádore pozorovali len u mužov. U mužských pacientov sme 

tiež zaznamenali asociáciu vyššej expresie miR-34a s lepším prežívaním u skupín bez 

postihnutia lymfatických uzlín a bez vzdialených metastáz (Log-rank, p<0,05), pričom 

upacientov vo vyššom štádiu ochorenia sme túto asociáciu nepozorovali  

Negatívna korelácia, ktorá naznačuje vzťah medzi per2 a miR-34a-5p bola pozorovaná 

v špecifických skupinách pacientov s klinickým štádium vyšším ako IIA, ktorí vykazujú 

postihnutie maximálne 6 regionálnych lymfatických uzlín a u pacientov v klinickom štádiu 

III-IV a inváziou tumoru T3. V prípade expresie miR-25-3p a per2 sme negatívnu koreláciu 

nezaznamenali. 

Výsledky štúdií analyzujúcich expresiu miR-34a v kolorektálnom karcinóme nie sú 

jednoznačné. Sú práce, kde bola miR-34a v tkanive nádoru oproti priľahlým tkanivám 

zvýšená [9] ale taktiež aj znížená [10]. Tumor supresorovú funkciu miR-34a potvrdzuje 

najmä fakt, že je výrazne aktivovaná pri poškodení DNA a členovia celej rodiny miR-34 sú 

indukované tumor supresorovom p53, ktorý zvyšuje ich expresiu cez p53 väzbovú oblasť na 

ich promótore [7;11]. Viacerí autori pozorovali asociáciu vyššej expresie miR-34a 

v nádorovom tkanive s lepším prežívaním pacientov, čo je v súlade aj s s našimi výsledkami 

[10;12].  

V našej práci sme pozorovali trend k zníženiu expresie miR-34a v prípade postihnutia 
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lymfatických uzlín, ktorý bol signifikantný u mužských pacientov. Zníženie expresie miR-34a 

v horšom klinickom štádiu CRC môže byť vysvetlené viacerými mechanizmami. miR-34a je 

indukovaná cez p53 a vyššia frekvencia mutácii p53 spojených s transkripčnou inaktivitou 

bola nájdená v nádoroch s metastázami v lymfatických uzlinách [13]. Okrem toho bola 

pozorovaná aj epigenetická regulácia celej rodiny miR-34a. Hypermetylácia CpG ostrovčekov 

v promotore miR-34a, ktorá inhibuje transkripciu, bola zvýšená práve v kolorektálnom 

karcinóme pacientov so vzdialenými metastázami a postihnutými lymfatickým uzlinami [14]. 

Podľa TargetScan databázy môže byť hodinový gén per2 inhibovaný pôsobením miR-

34a, pričom naše výsledky točiastočne potvrdzujú. Prepojenie medzi cirkadiánnym systémom 

a miR-34a bolo pozorované aj v predchádzajúcej štúdii, kde na bunkách cholangiokarcinómu 

miR-34a inhibovala gén per1[15]. Preukázanie funkčného vzťahu medzi per génmi a miR-

34a si však vyžaduje experimentálny dôkaz. 

 

Záver 

Naše výsledky naznačujú zapojenie miR-34a-5p do karcinogenézy kolorektálneho 

karcinómu, pričom táto miRNA môže slúžiť ako potenciálny biomarker prežívania 

predovšetkým mužských pacientov v nižších klinických štádiách. 
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Abstract 

The study of adaptive response modulation induced by non-thermal plasma in pea seeds 
Enviromental and global pollutions present a health risk for organisms causing genotoxic, cytotoxic and 

other damage. Plants can’t outflank this problem by fleeing because of their sessile nature. For this reason people 
from the fields of agriculture and other sciences are developing affordable and easily applied methods for 
protecting crop and/or giving them yield. One of the plant’s mechanisms for stress protection is adaptive 
response. Adaptive response is nonspecific reaction based on small dose stress pretreatment that later induces the 
effect of resistance to higher levels of the same and/or different stress. It has been reported that non-thermal 
plasma could induce adaptive response. The overall temperature of NTP presents an advantage in handling 
termo-sensitive and living material. In  this study we evaluated the presence of adaptive response by analysing 
comet assay results from root cells of pea pretreated with NTP and later exposed to NiCl2. 
 

Keywords: non-thermal plasma; pea; adaptive response; comet assay; heavy metal stress 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Živé organizmy sú neustále vystavené rôznym vplyvom prostredia, z ktorých niektoré 

môžu mať na ne škodlivé účinky. Pojmom stres sa označujú také podmienky prostredia, ktoré 

majú na rast a vývin rastliny negatívny vplyv. Zdroj stresu môže byť vonkajší alebo vnútorný, 

pričom vonkajší stres sa ešte delí na biotický a abiotický. Medzi vonkajšie abiotické typy 

stresu, ktoré sú vyvolané vplyvom prostredia, patria napr. zvýšená alebo znížená teplota, 

prítomnosť ťažkých kovov, žiarenie alebo sucho [1]. 

Koncentrácia esenciálnych a neesenciálnych kovov je jeden z najdôležitejších 

faktorov, ktoré ovplyvňujú rast rastlín. Pri zvýšenom množstve ťažkých kovov dochádza k 

spomaleniu normálnych procesov v rastline a narušeniu metabolických procesov [2]. Nikel 

(Ni) je nevyhnutný mikronutrient pre život rastliny, pričom je súčasťou enzýmu ureáza, ktorá 

je potrebná pre metabolizmus dusíka u vyšších rastlín. Naopak, Ni sa pri zvýšenom množstve 

stáva toxickým pre mnohé rastlinné druhy. Najčastejšie symptómy niklovej toxicity je 

inhibícia fotosyntézy (znížené množstvo chlorofylu a, b a karotenoídov), rastu, klíčenia 

semien, transportu cukrov a vývin chlorózy, nekrózy a vädnutie rastliny.  Nikel tiež vyvoláva 

oxidačný stres a peroxidáciu lipidov [3]. Nikel (napr. v podobe NiCl2) sa do buniek 
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transportuje cez vápnikové kanály [4] a pri interakcii s aminokyselinami v proteínoch dokáže 

vyvolať tvorbu kyslíkatých radikálov (ROS) a oxidačný stres cez reakciu podobnú Fentónovej 

[5]. ROS ďalej dokážu interagovať s DNA a vytvárať zlomy, alkylované bázy a DNA-

proteínové krížové väzby [5  ̶  6]. 

Aby organizmy dokázali prežiť v podmienkach vyvolávajúcich cytotoxický a/alebo 

genotoxický stres,  vyvinuli si počas evolúcie početné ochranné mechanizmy a stratégie 

znižujúce množstvo poškodenia. Adaptívna odpoveď (AR) je nešpecifický fenomén, pri 

ktorom vystavenie stresu so slabým účinkom môže mať za následok zvýšenú rezistenciu 

organizmu voči vyšším hladinám rovnakého alebo odlišných typov stresu [6]. Adaptívna 

odpoveď bola pozorovaná v rozličných organizmoch. Dôležité poznatky o procesoch 

spojených s AR boli pôvodne získané pri experimentoch  na baktériách E. coli, keď Samson 

a Cairns (1977) pozorovali adaptívnu odpoveď pri použití metylačného činidla N-metyl-N′-

nitro-N-nitrózoguanidínu (MNNG) v oboch fázach AR [8].  

Plazma je kvázi-neutrálny ionizovaný plyn, ktorý je elektricky nabitý a chemicky 

veľmi reaktívny. Obsahuje veľké množstvo rozličných častíc, ako sú elektróny, kladne a 

záporne nabité ióny, voľné radikály, atómy, reaktívne kyslíkaté a dusíkaté druhy a pri ich 

interakciách sa tvoria fotóny, UV  a X žiarenie. Plazma sa delí na dva základné typy: 

vysokoteplotnú (alebo fúznu) a  nízkoteplotnú plazmu. Nízkoteplotná plazma (NTP) sa ďalej 

delí na termálnu a netermálnu (studenú) plazmu. Studená plazma sa označuje aj ako plazma v 

nerovnovážnom stave, pričom kinetická energia elektrónov je oveľa vyššia v porovnaní s 

ostatnými väčšími časticami. Keďže elektróny nedokážu preniesť svoju energiu na iné častice, 

celková teplota plazmy je nízka v porovnaní s ostatnými typmi plazmy. Ióny a ostatné 

neutrálne častice v plazme majú približne izbovú teplotu a práve táto výhodná vlastnosť 

umožňuje aplikáciu studenej plazmy pri ošetrení termolabilných a biologických materiálov 

[9]. 

V našom laboratóriu sme nedávno zistili, že NTP dokáže indukovať adaptívnu 

odpoveď v semenách hrachu pred ošetrením zeocínom [10]. Preto sme sa rozhodli zistiť, či 

ošetrenie semien hrachu NTP dokáže vyvolať adaptívnu odpoveď v bunkách koreňa hrachu, 

ktorých klíčence boli následne ošetrené rôznymi koncentráciami chloridu nikelnatého 

pomocou kométového testu. 

 

Materiál a metódy 

 Na opracovanie semien hrachu siateho NTP sme v našich experimentoch použili 

odrodu Prophet (semená majú hladké osemenie výhodné pre opracovanie). Plazma bola 
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generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku s využitím difúzneho koplanárneho 

povrchového barierového výboja (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge, DCSBD) 

[11]. Opracovanie semien NTP bolo realizované na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK 

v Bratislave, pričom semená boli NTP ošetrené rôznymi expozičnými dávkami (60, 180 a 300 

s).  

Po ošetrení semien hrachu NTP, ktorá predstavovala prvú fázu ovplyvnenia, sme 

klíčence hrachu ovplyvňovali v roztokoch s rôznymi koncentráciami chloridu nikelnatého 

(0,05; 0,5 a 5 mM) počas 30 min, čo predstavovalo ďalšiu fázu ovplyvnenia. Ako negatívnu 

kontrolu sme použili klíčence, ktoré neboli ovplyvnené žiadnym roztokom ani NTP a ako 

pozitívnu kontrolu sme použili klíčence, ktoré boli ovplyvnené len peroxidom vodíka (30 

min, 400 µM). Počas inkubácie semien s roztokmi NiCl2 a H2O2 sme zachovávali kultivačné 

podmienky ako pri klíčení semien. 

Alkalická jednobunková gélová elektroforéza (comet assay, CA) je metóda, 

ktorou zisťujeme poškodenie DNA v eukaryotických bunkách. Môže byť použitá na zistenie 

genotoxicity industriálnych chemikálií, biocídov, agrochemikálií a liečiv. Bunky 

s poškodenou DNA vykazujú zvýšenú migráciu chromozomálnej DNA z jadra. Tá sa počas 

elektroforézy pohybuje smerom k anóde, pričom sa podobá kométe, podľa čoho dostala 

metóda svoj názov. Alkalická CA je schopná odhaliť jednovláknové a dvojvláknové zlomy 

v molekule DNA, DNA krížové väzby, ale aj apyrimidínové a apurínové miesta. V našich 

experimentoch sme postupovali podľa postupu Gichner a kol. (2008) [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Z výsledkov našich experimentov vyplýva, že nízkoteplotná plazma dokáže pri 

niektorých podmienkach ošetrenia indukovať adaptívnu odpoveď v klíčencoch ovplyvnených 

chloridom nikelnatým (Obr. 1). Pri najnižšej koncentrácii NiCl2 (0,05 mM) sme pozorovali 

najväčší rozdiel v poškodení DNA medzi semenami ošetrenými a neošetrenými NTP pri 

všetkých expozičných časoch. Pri vyšších koncentráciách NiCl2 bol rozdiel menší, pri 

koncentrácii 0,5 mM bolo poškodenie DNA dokonca vyššie vo vzorkách ošetrených NTP ako 

pri neošetrených semenách. Na štatistické vyhodnotenie výsledkov sme použili Studentov t-

test, pri porovnaní vzoriek ovplyvnených len chloridom nikelnatým so vzorkami ošetrenými 

NTP a rovnakou koncentráciou NiCl2 sme však nezaznamenali štatisticky významné rozdiely. 

Poškodenie DNA vo vzorkách, ktoré boli len ošetrené NTP, bolo približne rovnaké ako 

v negatívnej kontrole. 
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Obr. 1. Grafické znázornenie poškodenia DNA v nukleoidoch Pisum sativum L. pri adaptívnej odpovedi 
po ošetrení semien NTP počas 60, 180 a 300 s a ich následnom ovplyvnení NiCl2 na 30 min v porovnaní 

s kontrolnými semenami, ktoré neboli ošetrené NTP. 
NK- jedince ovplyvnené len NTP, PK- jedince ovplyvnené H2O2. Signifikantné rozdiely v každej vzorke 
ošetrenej NTP vzhľadom na zodpovedajúcu vzorku bez ošetrenia (pri rovnakej koncentrácii NiCl2) sme 

vyhodnotili na základe Studentovho t-testu. 
 

Záver 

Genotoxický efekt chloridu nikelnatého, ktorý po ovplyvnení koreňov hrachu 

spôsobuje oxidačný stres môže byť modulovaný po predchádzajúcom ovplyvnení semien 

nízkoteplotnou plazmou. Naše výsledky prispievajú k pochopeniu účinku NTP na rastlinný 

materiál, ale je potrebné sledovať aj ďalšie parametre NTP a podmienky ošetrenia, navrhnúť 

ďalšie dizajny a využiť aj iné stresujúce látky. Pri nájdení vhodných podmienok ošetrenia je 

možnosť využitia ošetrenia semien nízkoteplotnou plazmou, ktoré by bolo možné vysádzať aj 

v nehostinnejších podmienkach. 
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Abstract 
During each cell division, telomere length in wild-type yeasts is maintained within a defined interval to 

protect their genome integrity. Various environmental stress factors can influence telomere length, which can be 
assessed by terminal restriction fragment (TRF) analysis. High concentrations of ethanol inhibit cell replication, 
survival and alcohol fermentation in fermenting yeasts, and it was also shown to cause telomere elongation in 
Saccharomyces cerevisiae. In this work, we observed the same trend in Schizosaccharomyces pombe, while 
telomeres of Yarrowia lipolytica and Candida parapsilosis did not show length alteration in presence of ethanol. 
Formaldehyde (FA) is another relatively toxic substance, often used for DNA and protein crosslinking, and it can 
be formed endogenously. It is metabolized by FA dehydrogenase encoded by SFA1 gene. We studied the effect 
of FA on S. cerevisiae wild-type and sfa1Δ telomeres and found that their length remained unchanged in both 
strains.  
 

Keywords: ethanol; formaldehyde; telomere; TRF analysis; yeast 

 

Introduction and Objectives 

The ends of linear chromosomes are protected by telomeres. In yeast, these structures 

must be elongated to the original size during each cell division to preserve genome integrity. 

The actual composition of the telomeres greatly varies between studied species but the 

chromosome ends generally consist of telomeric repeats and telomere-binding proteins [1]. 

The proteins protect telomeric DNA from being recognized as double-stranded breaks. They 

also represent a counting mechanism to evaluate the current telomere length and they 

participate in telomere elongation through their interaction with telomerase. This RNA-

protein complex mediates telomere lengthening by the addition of new telomeric repeats in 

most wild-type yeast cells [2]. 

Romano et al. (2013) [3] studied the effect of environmental stress factors on telomere 

length in S. cerevisiae. Cultivation of the BY4741 strain in presence of ethanol, methanol or 

isopropanol resulted in telomere elongation and higher telomere length heterogeneity. 

Furthermore, higher temperature (37°C) and caffeine caused telomere shortening, while 

hydrogen peroxide did not have any effect. 

Although the effect of ethanol on yeast telomeres is not fully understood, its toxicity 

has been previously studied. Even though S. cerevisiae and S. pombe are able to produce 

ethanol by alcohol fermentation, its higher concentrations have negative impact on cells. It 

inhibits cell growth and survival, as well as further fermentation. Glucose transport through 
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plasma membrane is decreased while membrane fluidity and H+-ATPase activity in the 

plasma membrane are increased [4 – 5]. The presence of ethanol is also related to lower RNA 

and protein concentrations in cells [6]. 

FA is a simple, very reactive and rather toxic substance able to cause single-stranded 

breaks [7]. It is present in cigarette smoke or building materials and can be converted from 

accidentally ingested methanol [8]. However, it is also formed endogenously and is part of the 

one-carbon metabolism, which leads to the biosynthesis of amino acids and nucleotides. 

Together with FA, serine and glycine are important carbon sources for this pathway. 

However, in case of altered enzyme concentration, it can lead to FA overproduction.  

S. cerevisiae SFA1 gene encodes FA dehydrogenase and while mutants lacking this gene are 

sensitive to low doses of FA, its upregulation confers hyperresistance to the substance [9 – 

10]. 

TRF analysis was performed to study whether telomere elongation is a universal yeast 

response to ethanol stress and we used S. cerevisiae, S. pombe, Y. lipolytica and 

C. parapsilosis for the analysis. In addition, we assessed the effect of FA on S. cerevisiae 

telomeres, testing its possible influence on telomere maintenance in yeast. 

 

Materials and methods 

Yeast strains S. cerevisiae BY4741, S. pombe JCF108, Y. lipolytica E129 and 

C. parapsilosis CLIB214 were cultivated in the presence of 1.5 – 5% ethanol and 

S. cerevisiae BY4741 and sfa1Δ with 1.25 mM FA during 100 generations. The 

concentrations account for 50 – 75% reduction in yeast growth and were set by cultivation in 

liquid media. Yeast genomic DNA (gDNA) was isolated after each 20 generations, while 

gDNA from equally passaged strains without stress factor served as a control [11]. 

TRF analysis was performed with 1.6 – 3 μg of gDNA digested by XhoI, EcoRI, PmlI 

or AluI restriction enzymes for S. cerevisiae, S. pombe, Y. lipolytica and C. parapsilosis, 

respectively. Membranes with transferred samples were hybridized with specific probes 

labelled with [α32P]dCTP (S. cerevisiae, S. pombe and Y. lipolytica) or [γ32P]ATP 

(C. parapsilosis) isotope [11]. 

 

Results and discussion 

We studied the effect of FA on S. cerevisiae telomere length, as it was previously 

shown that various substances have different effects on it [3]. To this end, wild-type BY4741 

strain, able to metabolize FA, and sfa1Δ, mutant strain lacking ORF for FA dehydrogenase 

187



and thus more sensitive to FA, were treated with 1.25 mM FA. Telomere length of the treated 

cells was compared with the control grown without FA (Fig. 1a). 1.25 mM FA had no 

obvious effect on telomere length in any of the strains. Higher FA concentration could not be 

used because it impaired their growth (data not shown). 

We also tested the effect of ethanol on telomere length to analyze whether telomere 

elongation is a common response to this stress factor in yeasts. We successfully verified that 

5% ethanol caused clear telomere elongation in S. cerevisiae (Fig.1a). Slight increase in 

telomere length was also observed in S. pombe cultivated in 4.5% ethanol (Fig. 1b). 

 

 
 

Fig. 1. TRF analysis of S. cerevisiae and S. pombe exposed to ethanol or FA. 
Yeast gDNA was obtained after each 20 generations. a) TRF analysis was made of S. cerevisiae BY4741 

cultivated with 5% ethanol or 1.25 mM FA and the strain sfa1Δ cultivated in 1.25 mM FA. b) S. pombe JCF108 
was cultivated with 4.5% ethanol and TRF analysis was performed. FA – formaldehyde. 

 

TRF analysis of Y. lipolytica exposed to 1.5% ethanol does not seem to show any 

difference in telomere length when compared to the control (Fig. 2a). For better TRF 

visualization in some lanes, new TRF analysis with higher gDNA load could be performed. 

However, as telomere position on the membrane is not influenced by DNA quantity, we do 
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not expect any difference in the results. Higher ethanol concentrations appear to be lethal to 

the yeast (data not shown), so they could not be tested. Longer yeast cultivation to obtain later 

passages for TRF analysis would not probably show a different result, either. On the other 

hand, C. parapsilosis cultivated with 3.5% ethanol showed clear uniformity in telomere 

length (Fig 2b). Our experiments indicate that telomere elongation is not a universal response 

of various yeast species to ethanol stress and the effect of other stress factors should also be 

considered individually. 

 

 
 

Fig. 2. TRF analysis of Y. lipolytica and C. parapsilosis affected by ethanol. 
Yeast gDNA was isolated after each 20 generations. a) Y. lipolytica E129 telomere length was analyzed by TRF 
analysis after its cultivation with 1.5% ethanol. b) C. parapsilosis CLIB214 was cultivated with 3.5% ethanol. 
Gel electrophoresis visualized by ethidium bromide staining (left) and TRF analysis (right) were performed to 

set telomere length. 
 

Both S. cerevisiae and S. pombe are capable of glucose conversion to ethanol under 

aerobic conditions [12]. They possibly evolved this mechanism to proliferate in free sugar 

niches, and the produced ethanol may have served for the growth inhibition of their 

competitors [13]. By contrast, Y. lipolytica and C. albicans, a close relative of C. parapsilosis, 

are uncapable of alcohol fermentation and they do not live in niches with ethanol [13]. It is 

possible that the differences could be explained by the yeasts’ evolutionary history. As 

S. cerevisiae and S. pombe come into contact with ethanol, they could have developed 
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mechanisms of sensing this stress factor and protecting their genome against it. On the other 

hand, we presume that Y. lipolytica and C. parapsilosis do not possess such mechanism as 

their food sources do not contain ethanol, and so they could be unable to detect the substance 

and to quickly adapt to its presence. Another possibility is that even if they sense ethanol, 

their way of genome protection does not include the change in telomere length. 

 

Conclusion 

We analyzed the effect of ethanol and FA on yeast telomere length by TRF analysis. 

FA does not show any effect on wild-type S. cerevisiae telomeres, neither on those of the 

sfa1Δ strain, used for its higher sensitivity to FA and potentially more marked response to the 

stress factor. Ethanol causes telomere elongation in S. cerevisiae and S. pombe, which could 

be part of their protection mechanism against the stressor. However, we showed that this 

response is not universal for all tested yeast species as telomere length of Y. lipolytica and C. 

parapsilosis remained unchanged. Our results suggest that the effect of other stress factors on 

yeast telomeres should also be tested individually.  

 

Acknowledgement 

This study was supported by grants APVV-0022-15 and VEGA/0052/15. 

 

References 

[1] Chan C. S., Tye B. K. (1983) Cell 33(2), p. 563 

[2] Greider C. W., Blackburn E. H. (1987) Cell 51(6), p. 887 

[3] Romano G. H., Harari Y., Yehuda T., et al. (2013) PLoS Genet. 9(9), e1003721 

[4] Mishra P., Prasad R. (1989) Appl. Microbiol. Biot. 30(3), p. 294 

[5] Ansanay-Galeote V., Blondin B., Dequin S., et al. (2001) Biotechnol. Lett. 23(9), p. 677 

[6] Hu X. H., Wang M. H., Tan T., et al. (2007) Genetics 175(3), p. 1479 

[7] Magaña-Schwencke N., Ekert B., Moustacchi E. (1978) Mutat. Res. 50(2), p. 181 

[8] Trocho C., Pardo R., Rafecas I., et al. (1998) Life Sci. 63(5), p. 337 

[9] van den Berg M. A., Steensma H. Y. (1997) Yeast 13(6), p. 551 

[10] Achkor H., Díaz M., Fernández M. R., et al. (2003) Plant Physiol. 132(4), p. 2248 

[11] Nosek J., Tomáška Ľ. (2013) Laboratory Protocols in Molecular and Cell Biology of 

Yeasts. CreateSpace Independent Publishing Platform, Charleston, SC, USA 

[12] De Deken R. H. (1966) J. Gen. Microbiol. 44(2), p. 149 

[13] Dashko S., Zhou N., Compagno C., et al. (2014) FEMS Yeast Res. 14(6), p. 826 

190



Impedančná analýza buniek ovplyvnených bioaktívnymi látkami  
asociovanými s myším herpetickým vírusom 68 

 
Richard Hodoši1, Miroslava Šupolíková1, Eva Nováková1,2, Peter Radvák3, František Golais1  

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a 

virológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15, Bratislava, Slovenská republika; 
richard.hodosi@gmail.com 

2 Slovenská akadémia vied, Biomedicínske centrum, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 
845 05 Bratislava, Slovenská republika; 

3 Center for Biologics Evaluation and Research, Laboratory of Pediatric and Respiratory 
Viral Diseases, Division of Viral Products, Office of Vaccines Research and Review, 

US Food and Drug Administration, Silver Spring, Maryland,  
United States of America 

 
 

Abstract 
Impedance analysis of cells affected by the bioactive substances associated with murine herpesvirus 68 
Cultivating cells BHK-21 infected with murine herpesvirus with multipicity of infection (MOI) 0,01 at 

41°C we obtained biologically active, growth factor-like substances (MHGF).We have 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 were fractionated using conventional chemical and 
chromatographic methods, and the resulting fractions were tested for biological activity. In our work we tested 
the selected fractions of MHGF-68 for antiproliferative effect in vitro by monitoring the effect on cell 
proliferation, metabolic activity and viability of the cells by xCELLigence analyzer. The obtained experimental 
results confirmed biological activities of selected fractions of MHGF-68. And this study indicated that the 
proliferation index of the cells affected with the selected fractions largely interferes with the chemical treatment 
of the MHGF fractions. 
 

Keywords: murine herpesvirus 68; bioactive substances; cell lines; proliferation index; xCELLigence 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Myší herpetický vírus 68 (MHV-68) je celosvetovo využívaný a uznávaný ako model 

na štúdium ľudských onkogénnych gamaherpesvírusov. Hoci je MHV-68 intenzívne 

študovaný, doposiaľ neboli žiadne domáce ani svetové štúdie zamerané na rastové faktory 

asociované práve s MHV-68. Experimentálne výsledky nášho výskumu s MHV-68 potvrdili, 

že vyššie uvedený vírus za určitých podmienok infekcie indukuje látky pripomínajúce rastové 

faktory. Purifikovali sme „rastový faktor“ asociovaný s MHV-68 (MHGF-68). Tento faktor je 

schopný meniť morfológiu buniek, t.j. normálny fenotyp na transformovaný, resp. potláčať 

transformovaný fenotyp nádorových buniek [1, 2]. Napriek tomu, že chemická štruktúra 

MHGF-68 nie je dodnes objasnená, podarilo sa dokázať vírusový pôvod MHGF-68 jeho 

testovaním pomocou panelu siedmich monoklonálnych protilátok namierených proti 

glykoproteínu B MHV-68, pričom len dve z daných protilátok boli schopné neutralizovať obe 
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biologické aktivity MHGF-68 [1]. Originálnosť nášho výskumu s MHGF-68 spočíva v 

identifikovaní týchto biomolekúl asociovaných s MHV-68 využitím vysokoúčinných 

analytických metód a postupov na separáciu a izoláciu biologicky aktívnych látok, založených 

na rôznych kombináciách chromatografických a elektroforetických techník. Nami študované 

bioaktívne látky MHGF-68 boli opracované vyššie spomenutými analýzami a boli podrobené 

frakcionácii, po ktorej sme získali tri skupiny frakcií s rôznymi biologickými aktivitami [3, 4]. 

Cytoskeleton zohráva dôležitú úlohu v regulácii rozličných bunkových procesov spojených s 

transformáciou, ako je napr. proliferácia, kontaktná inhibícia, rast buniek v riedkom agare 

alebo apoptóza. Lachová a kol. publikovali prácu, v ktorej potvrdili prítomnosť zmien 

cytoskeletu ľudských buniek MRC-5 po kultivácii s niektorými frakciami MHGF-68 [5]. 

Experimentálne štúdie venované transformácii buniek vírusom MHV-68 poukázali na to, že 

transformácia buniek je úzko spätá so stratou aktínových vlákien a bunkové línie 

transformované s MHV-68 produkujú rastový faktor (MHGF-68) asociovaný s vírusom 

MHV-68 [1, 6, 7].  

Cieľom našich experimentov je pokračovať v  biologickej charakterizácii bioaktívnych 

látok MHGF-68 a jeho vybraných frakcií s antiproliferatívnymi vlastnosťami. Zvolili sme 

impedančnú analýzu buniek pomocou prístroja xCELLigence RTCA DP instrument (Roche), 

ktorý je schopný monitorovať dynamické bunkové procesy v reálnom čase, bunkovú 

proliferáciu, cytotoxicitu, apoptózu, tiež adhéziu a rast buniek. 
  
Materiál a metódy 

Príprava MHGF-68. Bunky BHK-21 boli infikované s MHV-68 o multiplicite 

infekcie (MOI) 0,01 a kultivované 24 hod. pri teplote 41°C. Následne bolo médium 

z jednovrstvy  zliate a vyčírené nízkootáčkovou centrifugáciou a použité na ďalšie štúdie.  

Bunkové línie. Boli použité Hepa 1c1c7 (stabilizovaná adherentná nádorová bunková 

línia derivovaná z myšieho hepatocelulárneho karcinómu) a NIH 3T3 (stabilizovaná myšia 

bunková línia derivovaná z embrya), DMEM médium obohatené o 10% FBS, L-Glutamín 

a antibiotiká.  

Frakcie MHGF-68. V našich experimentoch boli použité vybrané frakcie MHGF-68, 

ktoré boli opracované kombináciou rôznych chemických techník používaných na úpravu 

vzoriek, ako aj vysokoúčinných chromatografických a separačných metód. 

 Impedančná analýza. Táto metóda je vhodná na sledovanie proliferačného indexu v 

reálnom čase počas kultivácie bunkových línií Hepa 1c1c7 a NIH 3T3 ovplyvnených 

vybranými frakciami MHGF-68 a je realizovaná prostredníctvom xCELLigence analyzátora. 
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V priebehu našich experimentov boli pridané na bunky Hepa1c1c7 a NIH3T3 vybrané frakcie 

MHGF-68 a následne sme sledovali odozvu populácie buniek v podobe tzv. bunkového 

indexu (cell index – CI). V priebehu celého experimentu prístroj xCELLigence  zaznamenával 

každých 15 minút po dobu 3 dní informáciu o raste buniek, zmenách v sledovaných 

bunkových kultúrach a bunkovej smrti bunkových línií Hepa 1c1c7 a NIH 3T3. Jednotlivé 

vzorky boli merané v 3 replikách. Na kultiváciu buniek boli použité mikrotitračné platničky 

komerčne opracované zlatými elektródami, ktoré zaznamenávajú proliferačný index buniek, 

resp. zachytávajú zmeny elektrickej impedancie spôsobené kontaktom s bunkovým 

povrchom. Bunky Hepa 1c1c7 a NIH 3T3 boli založené v počte 5000 bb/j 96-jamkovej 

platničky a po 24 hodinách kultivácie buniek v prístroji xCELLigence sme pridávali desiatky 

vybraných frakcií MHG-68 na bunky. Každý experiment bol trikrát zopakovaný 

a vyhodnotený. Výsledkom experimentov sú grafy časovej závislosti proliferačného indexu 

buniek. 

 

Výsledky a diskusia 

 Impedančná analýza buniek prostredníctvom xCELLigence systému je schopná 

monitorovať dynamické bunkové procesy v reálnom čase za podmienok, ktoré sú najbližšie 

prirodzenému prostrediu. Dôležitým aspektom systému xCELLigence pre túto štúdiu je jeho 

schopnosť monitorovať cytotoxické účinky na bunky po pridaní určitých látok, 

cytopatogenitu spôsobenú vírusmi, bakteriálnymi infekciami i aktiváciu a funkciu bunkových 

receptorov. Všetky tieto procesy sú schopné spôsobovať zmenu variability a morfológie 

buniek [8, 9]. Pre impedančnú analýzu sme vybrali frakcie MHGF-68, ktoré vykazovali 

biologické aktivity zodpovedné za zmenu fenotypu buniek. Analýzy boli uskutočnené na 2 

bunkových líniách,  Hepa 1c1c7 a NIH 3T3. Ak bunky začnú odumierať, bunkový index 

klesá, pretože bunky strácajú schopnosť adherovať na dno jamky. Ak sa naopak bunky budú 

ďalej rozrastať, hodnota bunkového indexu sa bude zvyšovať. Náhly pokles nameraných 

hodnôt proliferačného indexu zobrazených v grafoch ilustruje čas, kedy boli na bunky pridané 

vybrané frakcie MHGF-68. Grafy (obr.1-obr.4) ilustrujú proliferačný index vybraných frakcií, 

ktoré vykazovali zaujímavý efekt na bunkách z hľadiska biologickej aktivity. 
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Obr. 1. Proliferačný index buniek Hepa 1c1c7 ovplyvnených vybranými frakciami MHGF-68 meraný 
metódou xCELLingence v reálnom čase 

 

Frakcia MHGF-68/D2 bola chemicky opracovaná chloroformom, čo sa prejavilo 

toxickým účinkom na Hepa1c1c7 bunky (graf žltej farby na obr. 1). Z tohto grafu vyplýva, že 

bunky, ku ktorým bola pridaná frakcia MHGF-68/D2, neproliferovali. Veľká časť populácie 

buniek po pridaní MHGF-68/D2 odumrela. Rast zvyšných  buniek bol stabilný. Frakcie 

MHGF-68/C2a a MHGF-68/B1 ovplyvnili proliferáciu buniek len miernym nárastom buniek. 

Frakcia MHGF-68/C2b (graf oranžovej farby, obr.1) znížila proliferáciu Hepa 1c1c7 buniek, 

táto frakcia sa vyznačuje oboma biologickými aktivitami navodzujúcimi transformovaný 

fenotyp buniek na normálnych bunkách a potláčajúci transformovaný fenotyp nádorových 

buniek. Kontrolná vzorka K1 predstavuje Hepa 1c1c7 bunky kultivované v DMEM médiu s 

2,5% obsahom séra (tmavomodrý graf) bez pridania frakcií MHGF-68. 

 

 
 

Obr. 2. Proliferačný index buniek Hepa 1c1c7 ovplyvnených vybranými frakciami MHGF-68 meraný 
metódou xCELLingence v reálnom čase 

 

Obrázok 2 ilustruje účinok frakcií MHGF-68/RF1+2A, MHGF-68/RF1+2B a  MHGF-

68/4  na Hepa 1c1c7 bunky. Hoci tieto frakcie majú aktivitu zodpovednú za zmenu 

normálneho fenotypu na transformovaný, tj proliferačnú, z výsledkov (obr. 2) vyplýva, že 
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vyššie uvedené frakcie nemali výrazný vplyv na proliferáciu nádorovej bunkovej línie Hepa 

1c1c7. V porovnaní s kontrolou (obr.2, hnedá krivka) pozorujeme nárast bunkovej 

proliferácie po pridaní len frakcie MHGF-68/4 (obr. 2, oranžová krivka). Kontrolná vzorka 

K1 predstavuje Hepa 1c1c7 bunky kultivované v DMEM médiu s 2,5% obsahom séra (obr.2 

hnedá krivka) bez pridania frakcie MHGF-68. 

 

 
 

Obr. 3. Proliferačný index buniek NIH 3T3 ovplyvnených vybranými frakciami MHGF-68 meraný 
metódou xCELLingence v reálnom čase 

 

Obrázok 3 znázorňuje pôsobenie frakcií MHGF-68/RF1+2A, MHGF-68/RF1+2B a  

MHGF-68/4 na bunky NIH 3T3. V porovnaní s obrázkom 2 (Hepa 1c1c7 bunky) môžeme 

pozorovať rozdiel v bunkovej proliferácii testovanej na bunkovej línii NIH 3T3. Frakcia 

MHGF-68/4 potlačila rast buniek (oranžová krivka, obr. 3) v porovnaní s kontrolnými 

bunkami bez pridania frakcie (K1, krivka žltej farby). Výrazný rozdiel v proliferačnom indexe 

sme zaznamenali pri frakcii MHGF-68/RF1+2B (krivka modrej farby). Spočiatku graf 

ilustruje prudký nárast buniek (v porovnaní s kontrolou K1, krivka žltej farby) a po 50 hod. 

kultivácie proliferácia buniek rapídne poklesla (krivka modrej farby). 

 

 

 
Obr. 4. Proliferačný profil buniek NIH 3T3 ovplyvnených frakciou MHGF-68/A s proliferačnou aktivitou  

meraný metódou xCELLingence v reálnom čase 
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Obrázok 4 ilustruje profily bunkovej proliferácie línie NIH 3T3 kontrolnej vzorky K1 

(DMEM médium s 2,5% obsahom séra) a frakcie MHGF-68/A získanej základnou chemickou 

frakcionáciou (250 µl média s obsahom MHGF-68 a 250 µl dH2O). Napriek tomu, že frakcia 

MHGF-68/A  sa vyznačuje efektom navodzujúcim transformovaný fenotyp buniek, 

nezaznamenali sme výrazný vplyv na proliferáciu buniek v porovnaní s K1. Záverom 

môžeme konštatovať, že bunky opracované frakciou MHGF-68/A a bunky neopracované 

(K1) vykazovali takmer identický proliferačný profil (obr. 4). 

 

Záver 

V našej práci sme testovali vybrané frakcie MHGF-68 s antiproliferatívnymi 

vlastnosťami in vitro monitorovaním ich účinku na proliferáciu buniek, metabolickú aktivitu a 

životaschopnosť buniek analyzátorom xCELLigence. Impedančnou analýzou buniek 

v reálnom čase s použitím xCELLigence systému sme potvrdili biologické aktivity vybraných 

frakcií MHGF-68. Z výsledkov našich experimentov vyplýva, že proliferačný index buniek 

po ovplyvnení vybranými frakciami MHGF-68 do veľkej miery interferuje s chemickým 

opracovaním nami použitých frakcií MHGF-68. 
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Abstract 
DNA damage and repair as independent prognostic markers in testicular germ cell tumors 
Testicular germ cell tumors (TGCTs) mostly affect young men. They are highly curable using cisplatin 

(CDDP)-based chemotherapy. Approximately 5% of patients acquire CDDP resistance and die due to adverse 
treatment response. The cytotoxic effect of CDDP is mediated through the induction of DNA damage which is 
repaired via several repair mechanisms that are strictly coordinated. We evaluated the mRNA expression levels 
of selected nucleotide excision repair and homologous recombination repair factors, xeroderma pigmentosum 
group F and G (XPF and XPG), X-ray repair cross complementing 2 (XRCC2), RAD51 recombinase (RAD51) 
and its paralog (RAD51C) in human TGCT cell lines. We observed overall increase in mRNA expression of 
these repair factors, albeit the expression levels varied among all examined cell lines. Using the Comet assay, we 
determined endogenous DNA damage levels in peripheral blood mononuclear cells of TGCT patients prior to the 
first cycle of chemotherapy. Our results indicate that increased levels of DNA damage correspond with poor 
prognosis in chemo-naïve TGCT patients. 
 

Keywords: Testicular germ cell tumors; cisplatin; DNA damage and repair; Comet assay 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCTs) sú najčastejšou malignitou 

postihujúcou mladých mužov vo veku od 20 do 40 rokov [1]. Napriek tomu, že TGCT sú 

veľmi dobre liečiteľné prostredníctvom konvenčnej chemoterapie na báze cisplatiny (CDDP), 

približne 20% pacientov neodpovedá na terapiu priaznivo a asi 5% pacientov zomiera 

v dôsledku nedostatočnej odpovede na liečbu, alebo vzniku rezistencie. Je známych viacero 

mechanizmov rezistencie na CDDP, pričom väčšina z nich stále nie je dostatočne 

preštudovaná. Jedným z nich je zvýšená odpoveď na poškodenie DNA a jeho oprava [2, 3]. 

Štúdium rezistencie na CDDP v súvislosti s opravou DNA je obzvlášť relevantné, pretože 

cytostatický účinok tohto chemoterapeutika je sprostredkovaný práve tvorbou poškodení 

DNA. Predpokladá sa, že mimoriadna citlivosť TGCTs na CDDP je sprostredkovaná 

zníženou schopnosťou opraviť CDDP-indukované poškodenia DNA, v dôsledku čoho 

nádorové bunky zanikajú prostredníctvom apoptózy [3, 4]. 

Najvážnejšími poškodeniami DNA vytvorenými pôsobením CDDP sú medzireťazcové 

krížne väzby (ICLs), ktorých prítomnosť v DNA bráni priebehu esenciálnych bunkových 

procesov ako je replikácia, rekombinácia a transkripcia. Väčšina poškodení DNA 
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indukovaných CDDP je opravovaná mechanizmom nukleotidovej excíznej opravy (NER). 

NER začína rozpoznaním poškodenia DNA a jeho následnou signalizáciou. Tá vedie k 

pritiahnutiu ďalších proteínov tejto opravnej dráhy k miestu poškodenia. Prostredníctvom 

endonukleáz, medzi ktoré patrí komplex tvorený proteínmi „excision repair 

crosscomplementation group 1“ a xeroderma pigmentosum skupiny F (ERCC1-XPF), ako 

aj xeroderma pigmentosum skupiny G (XPG), dochádza k vystrihnutiu úseku DNA 

obsahujúceho poškodenie. Následne sa chýbajúce vlákno dosyntetizuje v procese reparačnej 

syntézy za pomoci replikatívnych alebo transléznych DNA polymeráz a celý proces opravy sa 

dokončí ligáciou vlákien DNA [5]. Ak sa bunky nachádzajú v S fáze bunkového cyklu, tak sa 

na oprave ICLs taktiež do značnej miery zúčastňuje homologická rekombinácia (HR) [6]. 

Práve v rámci HR boli v súvislosti s TGCTs zaznamenané mutácie v dvoch génoch – „X-ray 

repair cross complementing 2” (XRCC2) a RAD51C paralóg [7, 8]. Tiež sa ukázalo, že 

znížená účinnosť HR v niektorých bunkových líniách TGCTs zodpovedá buď neschopnosti, 

alebo zníženej schopnosti opravovať CDDP-indukované poškodenia DNA [9]. 

Cieľom našej práce je identifikácia prognostických biomarkerov pre stratifikáciu 

pacientov s TGCT za účelom predikovať vznik rezistencie na konvenčnú liečbu CDDP. Na in 

vitro modeli TGCT bunkových línií sa zameriavame na stanovenie expresie mRNA 

kľúčových génov participujúcich v oprave poškodení DNA indukovaných CDDP. Ďalším 

cieľom je identifikácia prognostických biomarkerov asociovaných s nepriaznivou odpoveďou 

pacientov s TGCT na liečbu prostredníctvom chemoterapie na báze CDDP stanovením miery 

endogénneho poškodenia DNA v mononukleárnych cirkulujúcich bunkách periférnej krvi 

(PBMCs) pacientov.  

 

Materiál a metódy 

Na stanovenie rozdielov v expresii mRNA opravných proteínov boli použité TGCT 

bunkové línie, ktoré sú buď senzitívne (H12.1, 2102EP a NTERA-2) alebo rezistentné 

(H12.1ODM, 1411HP a 1777NRpmet) na CDDP. Rezistentná bunková línia H12.1ODM bola 

derivovaná zo senzitívnej línie H12.1 selekčným tlakom kultivačného prostredia. Rezistentné 

línie 1411HP a 1777NRpmet sú metastatické TGCT bunkové línie rezistentné na CDDP. 

Bunky boli kultivované v Petriho miskách v RPMI a/alebo DMEM kultivačnom médiu 

obohatenom 10% fetálnym hovädzím sérom, 1% zmesou penicilín/streptomycín a 1% 

amfotericínom (Gibco®), pri 37ºC a 5% CO2. Po dosiahnutí konfluencie boli bunky 

sedimentované pomocou centrifugácie pri 1000 rpm po dobu 5 min pri 4ºC a získané bunkové 

pelety boli použité na izoláciu RNA. Celková RNA bola izolovaná pomocou TRI Reagent 
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roztoku (Life Technologies) a jej koncentrácia a kvalita bola stanovená pomocou 

spektrofotometra NanoDrop ND-100 (Thermo Scientific, USA). 

Expresia mRNA sledovaných génov (XPG, XPF, RAD51, RAD51C a XRCC2) bola 

stanovená pomocou RT-qPCR. Na prepis cDNA bolo použitých 1500 ng celkovej RNA a 

cDNA First-strand cDNA Synthesis System kit (Central European Biosystems, ČR). 

Postupovali sme podľa pokynov výrobcu. Samotná RT-qPCR bola prevedená použitím SYBR 

Premix Ex Taq II (Tli RnaseH Plus). Na priebeh reakcie bol použitý termocyklér Bio-RAD 

CFX96TM (Bio-Rad, USA) s nasledovným amplifikačným programom: iniciačná denaturácia 

95ºC/ 5 min, 40 cyklov denaturácie pri 95ºC/ 20 s, anelácie a polymerizácie pri 60ºC/ 50 s 

a cyklus krivky topenia. Amplifikácia každého génu bola prevedená v troch biologických 

a technických replikátoch. Ako referenčný kontrolný gén bola použitá fosfoglycerát kináza 

(PGK1). 

Poškodenie DNA v PBMCs bolo sledované v pacientskych vzorkách, ktoré boli 

poskytnuté spolupracujúcim pracoviskom Národný onkologický ústav v Bratislave. 

Pacientske vzorky boli zabezpečené so súhlasom etickej komisie ako aj informovaným 

súhlasom pacientov. Vzorky krvi boli odobraté do lítium-heparínových skúmaviek pred 

podstúpením prvého cyklu chemoterapie. PBMCs boli izolované pomocou Histopaque – 1077 

(Sigma-Aldrich, GE) a pomocou kométového testu bola sledovaná miera poškodenia DNA. 

Kométový test bol prevedený podľa publikovaného protokolu [10]. Suspenzia 

izolovaných PBMCs v agaróze (2 x 104 buniek) bola nanesená na sklíčka (1% agaróza) v 

troch technických replikátoch. Takto nanesené bunky boli lyzované v lyzačnom roztoku (2,5 

M NaCl, 10mM Tris-HCl, 100 mM Na2EDTA, pH 10,0) s 1% Triton-X po dobu 60 min pri 

4ºC. Následne bola prevedená elektroforéza (0,2 mM Na2EDTA, 5 M NaOH, 30 min, 4ºC) po 

ktorej boli sklíčka neutralizované v 1 M Tris-HCl. Na analýzu miery poškodenia DNA v 

PBMCs bolo náhodne vybraných 100 buniek na každom sklíčku, ktoré boli analyzované 

pomocou Metafer-MetaCyte softvéru (Metasystems, Altlussheim, GE). 

Výstupné dáta z RT-qPCR boli štatisticky analyzované pomocou softvéru SigmaPlot 

12.5. Analýza signifikancie v zmenách expresie mRNA sledovaných génov bola 

vyhodnocovaná z hodnôt ΔCt normalizovaných voči PGK1. Relatívnu kvantifikáciu expresie 

mRNA uvádzame v podobe 2ΔΔCt. Distribúcia dát bola hodnotená pomocou Shapiro-Wilk 

a Kolmogorov-Smirnoff testov. V prípade normálnej distribúcie dát bola na vyhodnotenie 

štatistickej signifikancie použitá jednofaktorová ANOVA s Holm-Sidak post-hoc testom na 

určenie signifikancie medzi skupinami. V prípade nenormálnej distribúcie dát bola použitá 

Kruskall-Wallis ANOVA s Dunn’s post-hoc testom. Úroveň poškodenia DNA v PBMC je 
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vyjadrená ako % DNA v chvostovej časti kométy. Progresia ochorenia (PFS) a celkové 

prežívanie pacientov (OS) boli hodnotené Kaplan-Meierovou krivkou prežívania a štatistická 

signifikancia bola hodnotená log-rank testom pomocou softvéru NCSS 11 Statistical Software 

(2016). Za štatisticky významné hodnoty sme považovali hodnoty p< 0.05. 

 

Výsledky a diskusia 

Keďže je rezistentná bunková línia H12.1ODM priamo derivovaná z línie H12.1, 

relatívnu expresiu vybraných génov v línii H12.1ODM sme porovnávali len voči línii H12.1. 

Namerali sme zvýšenú expresiu XPF (p< 0.001), RAD51C (p< 0.001) a XRCC2 (p= 0.028) 

mRNA. V prípade XPG a RAD51 mRNA sme zmenu v expresii mRNA nenamerali.  

Rezistentnú metastatickú líniu 1411HP sme porovnávali oproti senzitívnym líniám 

H12.1, 2102EP a NTERA-2. Zaznamenali sme štatisticky významne zvýšenú expresiu XPF 

(p< 0.001), XPG (p< 0.001) a RAD51 (p< 0.001) mRNA oproti všetkým trom senzitívnym 

líniám. V prípade XRCC2 mRNA sme zaznamenali zvýšenú expresiu v bunkovej línii 

1411HP iba v porovnaní so senzitívnou líniou H12.1 (p= 0.022). V prípade expresie RAD51C 

sme nenamerali zmenu v expresii mRNA v bunkovej línii 1411HP. 

Zmeny expresie mRNA vybraných génov v bunkovej línii 1777NRpmet sme hodnotili 

podobne ako v prípade línie 1411HP. Zaznamenali sme zníženú expresiu XPF mRNA v 

porovnaní so senzitívnou bunkovou líniou 2102EP (p< 0.01). V prípade XPG sme 

zaznamenali zvýšenú expresiu oproti všetkým trom bunkovým líniám (H12.1, p= 0.022; 

2102EP, p< 0.001; NTERA-2, p< 0.022). Namerali sme zníženú expresiu RAD51 v línii 

1777NRpmet v porovnaní s bunkovými líniami 2102EP (p= 0.001) a NTERA-2 (p= 0.003). 

Avšak expresia RAD51C mRNA bola naopak zvýšená v porovnaní so všetkými tromi 

senzitívnymi líniami (p< 0.001). Podobne ako pri bunkovej línii 1411HP, sme v prípade 

XRCC2 mRNA expresie namerali zvýšené hladiny len pri porovnaní s líniou H12.1 (p= 

0.021). 

Na základe výsledkov expresie mRNA jednotlivých sledovaných génov opravy DNA 

a našej predchádzajúcej štúdie [11], kde sme merali zvýšenú expresiu XPA a ERCC1 mRNA, 

môžeme v rámci jednotlivých rezistentných bunkových línií TGCT konštatovať trend nárastu 

expresie mRNA proteínov participujúcich na oprave DNA. Skutočnosť, že nie u všetkých 

bunkových línií rezistentných na CDDP sme namerali zvýšenú expresiu všetkých 

sledovaných génov naznačuje komplexnosť opravných procesov DNA, ako aj ich vzájomné 

prepojenie. V rámci jednotlivých bunkových línií pozorujeme rozdielne zmeny génových 

expresií pravdepodobne práve v dôsledku zapojenia iných dráh opravy DNA v procese vzniku 
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rezistencie na CDDP.  

Prostredníctvom kométového testu sme analyzovali mieru endogénneho poškodenia 

DNA v PBMCs periférnej krvi u 123 chemo-naïvných TGCT pacientov. Mieru poškodenia 

DNA sme hodnotili parametrom % DNA v chvostovej časti kométy. Priemernú hodnotu 

endogénneho poškodenia DNA sme stanovili na 5.25% ± 0.64. Zo 123 pacientov 

zrecidivovalo 18 (14.6%) v priebehu 75 mesiacov od podania prvého cyklu chemoterapie, 

pričom medián sledovanosti bol 28 mesiacov. Štyria (3.25%) recidivujúci pacienti mali 

hladiny poškodenia DNA nižšie ako stanovený priemer, no až 14 (11.38%) pacientov malo 

hodnoty endogénneho poškodenia DNA vyššie ako nami stanovený priemer. V rámci 

sledovaného súboru pacientov zomrelo 10 (8.13), pričom jeden (1.23%) z nich mal hladiny 

poškodenia DNA nižšie ako priemer a až 9 (7.32%) pacientov post mortem malo hladiny 

endogénneho poškodenia vyššie ako priemer. Pacienti s nižšou hladinou endogénneho 

poškodenia DNA mali signifikantne dlhšie PFS (p= 0.000078, Obr. 1A) a OS (p= 0.002, Obr. 

1B). 

 

 
 

Obr. 1. Progresia ochorenia a celkové prežívanie pacientov. Na uvedených grafoch sú znázornené Kaplan-
Meierove krivky (A) progresie ochorenia a (B) celkového prežívania TGCT pacientov. Modrá krivka znázorňuje 
pacientov s nižším endogénnym poškodením DNA ako stanovený priemer (5.25%), červená krivka znázorňuje 

pacientov s vyšším endogénnym poškodením DNA ako stanovený priemer (5.25%). 
 

 

Záver 

Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že TGCT bunkové línie rezistentné 

na CDDP majú vo všeobecnosti zvýšenú expresiu mRNA nami sledovaných proteínov opravy 

DNA v porovnaní s CDDP-senzitívnymi líniami. Ďalším krokom by malo byť komplexné 
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porovnanie všetkých expresií génov zúčastňujúcich sa NER, HR a ďalších procesov opravy 

DNA, s cieľom objasnenia úlohy týchto opravných dráh pri vzniku rezistencie a identifikácie 

kandidátnych biomarkerov s prognostickou hodnotou. Pre klinické využitie je však potrebná 

validácia našich výsledkov na vzorkách nádorového tkaniva TGCT pacientov. Endogénne 

poškodenie DNA sa ukázalo ako nezávislý prognostický marker, ktorý má potenciál zlepšiť 

stratifikáciu pacientov so zlou prognózou ešte pred začatím samotnej liečby. Expresné profily 

génov opravy DNA spolu s mierou endogénneho poškodenia DNA by teda mohli (súčasne, 

ale nezávislým spôsobom) slúžiť ako potenciálne klinicky využiteľné biomarkery pre 

stratifikáciu pacientov s TGCT za účelom predikcie vzniku rezistencie na CDDP 

a optimalizáciu ich liečby.  
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Abstract 
The evaluation of antiangiogenic capacity of PFKFB3 inhibitors on animal endothelial cells 
Glycolysis is considered as a dominant metabolic pathway in activated endothelial cells, as well as in 

many cancer cell lines. Therefore, blocking of glycolysis could be a promising strategy against cancer 
progression and metastasis. Inactivation of a key glycolytic enzyme, 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-
biphosphatase (PFKFB3) can decrease glycolysis level and contribute to reduced proliferative and migratory 
activity of endothelial and cancer cells. Inhibitor of PFKFB3 activity 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-2-propen-
1-one (PFK15) was found to decrease glucose uptake into endothelial cells and also reduce fructose-2,6-
bisphosphate concentration. In this study we investigated the consequences of simultaneous inhibition of glucose 
metabolism and growth factor receptor activity on animal model of bovine aortic endothelial cells (BAECs). 
Obtained results suggest that BAECs can be used for evaluation of antiangiogenic activity of PFKFB3 inhibitors, 
however the sensitivity is lower compared to human endothelial cells.  
 

Keywords: metabolism; glycolysis; PFK15; sunitinib; BAEC 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nádorové bunky [1], ako aj aktivované endotelové bunky, ktoré sa podieľajú na 

formovaní nových ciev v procese angiogenézy, využívajú energiu získanú zvýšenou úrovňou 

metabolizmu glukózy v procese aeróbnej glykolýzy [2]. Tieto bunky sú schopné aj 

v prítomnosti kyslíka metabolizovať glukózu, pričom ako koncový produkt vzniká laktát  

a tento proces je známy ako Warburgov efekt [3]. Strata regulácie fyziologickej formy 

angiogenézy vedie k patologickej angiogenéze, ktorá následne prispieva k rozvoju rôznych 

malígnych, zápalových a imunitných ochorení [4]. V dôsledku blokovania zvýšenej úrovne 

glykolýzy dochádza k zníženiu proliferácie a migrácie buniek a následnému poškodeniu 

vetvenia ciev [2], čo v súčasnosti predstavuje jednu z  možnosti antiangiogénnej terapie.  

Aktivita kľúčového enzýmu glykolýzy, fosfofruktokinázy-2/fruktózo-2,6-bisfosfatázy 

(PFKFB3) môže byť blokovaná použitím viacerých látok [5]. Enzým PFKFB3 katalyzuje 
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syntézu fruktózy-2,6-bisfosfát (F2,6BP), alosterického aktivátora 6-fosfofrukto-1-kinázy 

(PFK-1), ktorá predstavuje enzým limitujúci rýchlosť glykolýzy [4]. Substitúciou 

quinolinylovej skupiny za pyridínový kruh v molekule inhibítora 3-(3-pyridinyl)-1-(4-

pyridinyl)-2-propén-1-ón (3PO) vzniká efektívnejší inhibítor 1-(4-pyridinyl)-3-(2-quinolinyl)-

2-propén-1-ón (PFK15), ktorý sa vyznačuje selektívnejším účinkom voči enzýmu PFKFB3. 

PFK15 výrazne redukuje koncentráciu F2,6BP a taktiež príjem glukózy bunkami [6]. 

Blokovanie aktivity enzýmu PFKFB3 redukuje hypermetabolizmus endotelových buniek, 

ktorý determinuje prechod buniek z pokojového do aktívneho štádia [2]. 

Potenciálny antiangiogény účinok inhibítorov glykolýzy je možné testovať na modeli 

ľudských alebo animálnych endotelových a rôznych typoch nádorových buniek. Z hľadiska 

poznania mechanizmov, ktoré regulujú ich efektivitu sú vhodnejšie ľudské bunky. Avšak 

materiálovo výhodnejšie je použitie ľahko dostupných animálnych endotelových buniek, 

ktoré môžu slúžiť ako model pre tieto analýzy.   

Cieľom predkladaného projektu bolo analyzovať účinky selektívneho inhibítora 

PFK15 na animálnych endotelových bunkách izolovaných z bovinnej aorty (angl. bovine 

aortic endothelial cells; BAECs) v kombinácii s multikinázovým inhibítorom sunitinibom. 

Účinok inhibítorov na proliferáciu buniek sme hodnotili testom MTT (3-(4,5-dimetyltiazol-2-

yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid). Zmeny v bunkovom cykle po inkubácii buniek 

v prítomnosti PFK15 sme hodnotili prietokovou cytometriou. Inhibičný účinok na tvorbu 

štruktúr podobných kapiláram sme kvalitatívne hodnotili na základe schopnosti buniek 

formovať tubuly. Migračnú aktivitu buniek sme analyzovali na základe schopnosti buniek 

migrovať po vytvorení poškodenej oblasti v konfluentnej monovrstve buniek.  

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme sa zamerali na analýzu účinku inhibície dominantnej metabolickej 

dráhy endotelových buniek – glykolýzy, použitím molekuly PFK15 podávanej samostatne 

alebo v kombinácii s multikinázovým inhibítorom sunitinibom (SU) na endotelových bunkách 

izolovaných z bovinnej aorty. Kultivácia buniek prebiehala v Dulbeccom modifikovanom 

Eagleho médiu (DMEM) v biologickom inkubátore pri 37 °C v atmosfére 5% CO2. Inhibítor 

PFK15 sme získali v spolupráci s Katedrou Organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK. 

Zásobná koncentrácia PFK15 (10-2 mol.l-1) bola pripravená v dimetylsulfoxide (DMSO; 

Sigma-Aldrich) a požadované koncentrácie následným riedením v médiu DMEM.  

 Proliferáciu buniek sme hodnotili na základe vzniknutej kolorimetrickej zmeny žltej 

tetrazoliovej soli (3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid) (MTT; Sigma-
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Aldrich, USA) na fialový formazán. Bunky boli inkubované v prítomnosti rôznych 

koncentrácii inhibítorov po dobu 72 hodín a následne boli 4 hodiny inkubované v prítomnosti 

MTT. Vzniknutú farebnú zmenu sme merali spektrofotometrom (Elx800TM; Bio-Tek 

Instruments, USA) pri vlnovej dĺžke 550 nm.  

 Účinok inhibítorov na migráciu buniek sme hodnotili testom zarastania poškodenej 

monovrstvy (wound healing assay). Po vytvorení „jaziev“ boli bunky inkubované 

v prítomnosti inhibítorov a zmeny v migrácii buniek boli zaznamenané v čase 0, 3 a 7 hodín 

pomocou invertovaného mikroskopu (Nikon Eclipse Ti; Nikon Japonsko) a kamerového 

systému Nikon DS-Ri2 (Nikon, Japonsko).  

Jednotlivé fázy bunkového cyklu sme analyzovali po 16 hodinách inkubácie buniek 

v prítomnosti vybraných inhibítorov podávaných samostatne alebo v kombinácii. 

Trypsinizáciou buniek a ich následnou centrifugáciou sme získali pelet, ktorý sme následne 

rozsuspendovali v 70 % etanole. Po premytí buniek v chladenom PBS sme ich inkubovali 

v roztoku propídium iodidu, RNázy a EDTA. Zmeny sme analyzovali použitím prietokového 

cytometra (BD FACSVerse, Universal Loader; USA).     

Účinok PFK15 a SU na schopnosť buniek formovať kapiláram podobné štruktúry sme 

kvalitatívne hodnotili po 4 hodinách inkubácie buniek na Matrigeli obohatenom o zmes 

rastových faktorov pri 37 °C. Endotelové bunky boli inkubované v médiu DMEM bez 

fetálneho bovinného séra (FBS) v prítomnosti jednotlivých inhibítorov aplikovaných 

samostatne alebo v kombinácii. Vzniknuté štruktúry sme následne fotografovali optickým 

invertovaným mikroskopom (Nikon Eclipse Ti; Nikon Japonsko) a kamerovým systémom 

Nikon DS-Ri2 (Nikon, Japonsko).  

Získané dáta z experimentov boli štatisticky spracované v programe STATISTICA 7 

jednofaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) a následným Tukey post hoc testom. Za 

štatisticky signifikantnú sme považovali hodnotu p < 0.05.  

 

Výsledky a diskusia 

Inkubácia BAEC v prítomnosti inhibítora glukózového metabolizmu PFK15 potvrdila 

dávkovo závislý inhibičný účinok na proliferáciu a migráciu buniek. Pri hodnotení účinku na 

proliferačnú aktivitu buniek bol inhibítor PFK15 aplikovaný v rozsahu koncentrácii 1 – 10 

µM a pri hodnotení migračnej aktivity v rozsahu hodnôt 1 – 20 µM. Inhibičný účinok PFK15 

môže byť amplifikovaný súčasnou aplikáciou blokátorov enzýmu laktátdehydrogenáza 

(LDHA) [7] alebo inhibítormi aktivity tyrozínkinázových receptorov [8]. Jedným 

z potenciálnych inhibítorov LDHA je oxamát a jeho súčasná aplikácia s PFK15 vedie  

205



k potlačeniu rastu nádorových buniek z močového mechúra a hrubého čreva [7]. V našich 

experimentoch sme BAEC inkubovali v prítomnosti PFK15, aplikovaného buď samostatne 

alebo v kombinácii s multikinázovým inhibítorom sunitinibom. Inkubácia BAEC 

v prítomnosti SU viedla k očakávanému dávkovo závislému účinku na proliferáciu a migráciu 

buniek v rozsahu koncentrácii od 0.1 - 10 µM. Efekt SU na proliferáciu a migráciu 

endotelových, ako aj nádorových buniek, je podložený viacerými prácami [9,10].  

Na základe našich výsledkov o kombinovanom pôsobení inhibítora glykolýzy 3PO 

a SU na primárnej kultúre ľudských endotelových buniek HUVEC [11] sme predpokladali, že 

kombinovaný účinok PFK15 a SU bude viesť k signifikantne nižšej úrovni proliferácie 

a migrácie BAEC. Avšak, výsledky naznačujú, že simultánna aplikácia oboch inhibítorov 

výrazne neovplyvnila prežívanie a migráciu BAEC v porovnaní s látkami aplikovanými 

samostatne (obr. 1).  

 

 
Obr. 1: Hodnotenie účinku PFK15 a SU na proliferáciu buniek hodnotené MTT testom.  

Zmeny v proliferácii buniek boli hodnotené po 72 hodinách inkubácie buniek v prítomnosti PFK15 
a SU a 4 hodinách s MTT. *** P < 0,001 PFK15 + SU v porovnaní s PFK15 aplikovaným samostatne;                

* P < 0.05 PFK15 + SU v porovnaní so SU aplikovaným samostatne (n = 12) 
Skratky: MTT - (3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid), PFK15 - 1-(4-pyridinyl)-3-

(2-quinolinyl)-2-propén-1-ón, SU – sunitinib. 
 

Viabilita buniek pľúcneho adenokarcinómu A549 bola signifikantne nižšia po 

inkubácii buniek v prítomnosti PFK15, pričom účinok na viabilitu ľudských bronchiálnych 

epiteliálnych buniek 16HBE bol minimálny (< 10%). Taktiež vplyv PFK15 na expresiu 

proteínu PFKFB3 je v bunkách 16HBE v porovnaní s bunkami A549 výrazne nižší, čo 

naznačuje, že indukuje iba minimálny cytotoxický účinok na normálne bunky [12].  

Zmeny v jednotlivých fázach bunkového cyklu sme analyzovali po 16 hodinách 
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inkubácie buniek v prítomnosti inhibítorov aplikovaných jednotlivo alebo v kombinácii. 

Samotné inhibítory, ako aj ich kombinované pôsobenie neviedlo k signifikantným zmenám vo 

fázach bunkového cyklu endotelových buniek. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, 

že  účinok PFK15 a SU na proliferáciu a migráciu buniek nie je sprostredkovaný zadržaním 

buniek v G2/M fáze alebo znížením počtu buniek v G1 fáze.  Inkubácia nádorových buniek 

žalúdka v prítomnosti PFK15 po dobu 24 hodín spôsobila zadržane buniek v G0/G1 fáze 

bunkového cyklu a súčasne počet buniek v S fáze bunkového cyklu bol nižší [1]. Vyradenie 

génu pre PFKFB3 má za následok nárast počtu buniek v S fáze bunkového cyklu. 

Z uvedeného vyplýva, že účinok PFK15 na bunkový cyklus závisí od typu buniek, pričom 

nádorové bunky vykazujú vyššiu citlivosť. 

Schopnosť endotelových buniek formovať kapiláram podobné štruktúry je možné 

pozorovať na Matrigeli (MAT) obohatenom o rastové faktory. BAEC boli inkubované na 

MAT v prítomnosti PFK15 samostatne alebo v kombinácii so SU približne 4 hodiny. PFK15 

bol aplikovaný v rozsahu koncentrácii od 1 – 10 µM, pričom ako minimálna koncentrácia 

schopná blokovať schopnosť formovať tubuly bola 2 – 3 µM, čo v tomto prípade poukazuje 

na vysokú citlivosť buniek na PFK15. PFK15 aplikovaný v nižších koncentráciách 

v kombinácii so SU preukázal výraznejší efekt na formovanie tubulov.  

Získané výsledky potvrdili, že účinok PFK15 závisí od aplikovanej koncentrácie, 

pričom sa odlišuje v závislosti od typu buniek. V porovnaní s experimentmi vykonanými na 

ľudských endotelových bunkách vyplýva, že citlivosť animálnych buniek je nižšia, ale 

vzhľadom na ich jednoduchšiu dostupnosť môžu slúžiť na vysoko účinný skríning 

potenciálnych antiangiogénnych látok.   

 

Záver 

Záverom môžeme konštatovať, že PFK15 patrí k selektívnym inhibítorom 

enzymatickej aktivity PFKFB3, čím účinne blokuje glykolýzu endotelových, ako aj 

nádorových buniek. Naše výsledky naznačujú výraznejší efekt simultánneho podávania 

PFK15 a sunitinibu na proliferáciu a migráciu buniek, ako aj schopnosť buniek formovať 

tubuly. Napriek tomu, že BAEC vykazujú nižšiu citlivosť v porovnaní s HUVEC, sú tieto 

bunky vhodným modelom na testovanie antiangiogénnej aktivity inhibítorov glykolýzy.  
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Abstract 
 Comparative analysis of virulence factors of Listeria monocytogenes strains from food-processing 
facilities and meat products 

This work documents the differences in the presence of virulence genes in 7 persistent and 8 non-
persistent whole genome sequenced Listeria monocytogenes strains from food-procesing facilities and meat 
products. A total of 82 virulent genes were found in selected strains. All strains had 64 genes. 18 genes were 
confirmed only in some of them. Genes ActA, Ami, Aut and vip were more frequent in persistent strains,  than in 
non-persistent strains. Eut_operon was detected only in persistent strains. We used two methods to determine the 
relations of Listeria monocytogenes isolates. The first, based on the presence/absence of genes, created 
a hierarchical tree based on the Ward's method with Euclidean distance. The second tree was constructed 
according to the Tamura-Nei model (TN93) using neighboring method that compared the sequence match in the 
virulence genes. Isolates were clustered according to the serotype into two branches. The first includes strains of 
I lineage with serotypes IVb and IIb and the second branch carries strains of II lineage with serotypes IIa and IIc. 
 

Keywords: Listeria monocytogenes; virulence genes; phylogeny trees 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Rod Listéria v súčasnosti tvorí 17 druhov gram-pozitívnych baktérií. Z hľadiska 

zdravia a hospodárskeho významu sa však medzi najdôležitejšie radí patogénna Listeria 

monocytogenes, ktorá je schopná prežívať v širokom spektre prostredí. Je etiologickým 

činiteľom listeriózy a nebezpečenstvo predstavuje najmä pre rizikové skupiny ako sú tehotné 

ženy, starí a imunodeficientní ľudia. 

Na infekčnom cykle baktérie sa podieľajú virulenčné gény, pričom väčšina z nich je 

kódovaná 9 kb ostrovom patogenicity – LIPI-1 (patogénny ostrov listérie 1) [1]. Tento ostrov 

zahŕňa hly (listeriolyzín O, LLO);  plcA a plcB (plcA je fosfatidylinozitol špecifická a plcB je 

lecitináza so širokým substrátovým rozsahom); mpl, kódujúci zinkovú metaloproteázu; actA, 

kódujúci ActA proteín a prfA (pozitívny regulačný faktor A). PrfA aktivuje transkripciu 

všetkých génov LIPI-1 a reguluje tiež expresiu množstva virulenčných génov rozptýlených na 

chromozóme, napr. internalíny inlA a inlB, ktoré kódujú malé sekretované internalíny a hpt 

gén [2]. Maximálna expresia génov virulencie prebieha u L. monocytogenes pri 37°C. 

Po požití kontaminovanej potravy môže byť listéria internalizovaná vo fagocytujúcich, 

ale aj nefagocytujúcich bunkách. Internalíny sa naviažu na membránové receptory buniek (E-
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kadherín a Met), receptor hepatocytárneho rastového faktora (HGF) a receptor 

sprostredkovanej endocytózy. InlA a InlB obsahujú leucínové opakovania (LRR), ktoré 

v listérii po vstupe do bunky indukujú in vitro fagocytózu. Ďalej sa tam nachádza InlC, ktorý 

ovplyvňuje tuhosť cytoskeletu a imunitnú signalizáciu a InlP, ktorý sprostredkováva 

placentálnu inváziu. Po internalizácii do vakuoly listéria využíva listeriolyzín O (LLO) a dve 

fosfolipázy PlcA a PlcB na porušenie vakuolárnej membrány a následný únik do cytoplazmy, 

kde sa replikuje, čo závisí od hpt génu. V ďalšom kroku využíva svoje ActA proteíny spolu s 

aktínom hostiteľskej bunky, čím sa zvyšuje jej intracelulárna pohyblivosť a tlačí ju to k 

bunkovej membráne. Prebehne ďalšia polymerizácia aktínu a vytvorí sa pseudopódium, ktoré 

zasahuje susednú bunku. Listéria sa tak šíri ďalej [3]. 

Cieľ našej práce spočíval v analýze 15 celogenómovo osekvenovaných kmeňov L. 

monocytogenes, kde sme stanovili prítomnosť virulenčných génov pomocou VirulenceFinder 

2.0 a následne vytvorili fylogenetický strom príbuznosti na základe ich 

prítomnosti/neprítomnosti. Potom sme tento strom porovnávali so stromom vytvoreným na 

základe sekvenčnej zhody génov plcA, plcB, hlyA, mpl, inlA, inlJ a prfA vytvorenom 

v programe MEGA X. 

 

Materiál a metódy 

V práci sme využili 15 celogenómovo osekvenovaných kmeňov L. monocytogenes 

(Tab.1) z Výskumného ústavu potravinárskeho v Bratislave. 

Tab. 1. Kmene Listeria monocytogenes použité v práci 
*Farebne vyznačené riadky predstavujú neperzistentné kmene L. monocytogenes. 

*Skratky E a MP znamenajú: E-enviroment; MP-mäsový produkt. 
  

KMB Označenie 
kmeňa Zdroj Sérotyp Profil 

PFGE 
Veľkosť 
genómu 

Obsah 
GC 

Počet 
kontigov 

Počet 
kódujúcich 
sekvencií 

Počet 
RNA 

1 S/69/4 E IIc 1 3 026 480 37,9 24 3057 56 
2 S/69/8 E IIa 2 3 055 804 37,8 16 3052 57 
3 S/69/6 E IVb 9 3 050 408 37,9 87 3091 56 
7 S/75/11 E IIc 1 2 926 164 38,1 434 3044 29 

11 S/75/15 E IIa 6 3 004 439 37,8 35 3033 47 
24 S/74/18 E IVb 9 3 042 777 37,9 135 3085 51 
25 S/75/12 E IIa 2 3 042 416 37,8 128 3052 53 
26 S/75/13 E IIa 2 3 049 400 37,8 20 3044 57 
86 S/87/1/1 E IIa 18 3 040 511 37,8 49 3069 47 
90 S/76/7 E IIc 3 2 990 131 37,8 34 3019 47 
92 S/76/15/1 E IIb 15 2 944 160 37,9 205 3025 44 
96 S/86/11 MP IVb 17 2 915 456 37,8 39 2877 47 

100 S/87/12/2 MP IVb 21 2 906 123 37,9 41 2933 47 
102 S/87/13/2 MP IIb 4 2 911 047 37,9 43 2913 47 
106 S/88/5 E IVb 23 2 908 889 37,9 36 2923 57 
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Izolácia DNA 

 DNA 15 kmeňov L. monocytogenes (Tab.1) sme izolovali na základe protokolu pre 

DNeasy Blood &Tissue Kit (Qiagen). 

Sekvenovanie 

 Kmene L. monocytogenes (Tab.1) sme sekvenovali pomocou Next generation 

sequencing (NGS) metódou ILUMINA/SOLEXA. Z vytvorených kontigov sme odfiltrovali 

tie, ktoré boli menšie ako 500 bp a mali pokrytie menej ako 20. Následne sme takto upravené 

genómy anotovali pomocou programu RAST. 

Potvrdenie prítomnosti/neprítomnosti virulenčných génov 

Pomocou programu VirulenceFinder 2.0 [4] sme stanovili prítomnosť/neprítomnosť 

virulenčných génov u 15 celogenómovo osekvenovaných izolátov L. monocytogenes. 

Tvorba hierarchického stromu zhlukovania 

Na základe Wardovej metódy, ktorá používa štvorcovú euklidovskú vzdialenosť sme 

vytvorili hierarchický strom zhlukovania perzistentných a neperzistentných kmeňov L. 

monocytogenes v štatistickom programe R. Tento program vyhodnotil príbuznosť na základe 

prítomnosti/neprítomnosti vyššie spomenutých virulenčných génov.  

V programe MEGA X sme si zarovnali gény plcA, plcB, hlyA, mpl, inlA, inlJ a prfA zo 

všetkých 15 celogenómovo osekvenovaných kmeňov L. monocytogenes podľa referenčného 

kmeňa EGD-e. Na vytvorenie stromu sme využili Tamura-Nei model (TN93) s najnižším 

skóre BIC (Bayesian Information Criterion). Zvolili sme si Neighbor-joining metódu 

s využitím Bootstrap testu, ktorý nám percentuálne vyjadril, pravdepodobnosť frekvencie 

kmeňov v jednotlivých uzloch vetvenia. Využili sme tiež Gamma distribúciu pre 

nerovnomernosť vývojových rýchlostí. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri všetkých 15 celogenómovo osekvenovaných izolátoch L. monocytogenes sme 

pomocou programu VirulenceFinder 2.0 potvrdili prítomnosť 82 virulenčných génov. 

U všetkých izolátov sa nachádzali gény: AgrA, biLE, bsh, clpB, clpc, clpe, codY, ctsR, dal, 

degU, dltA, fbpA, FlaA, FlgC, FlgE, fri, fur, Gmar, hfq, hly, htrA, iap, inlA, inlC, inlH, inlJ, 

LapB, lgt, lhrC, lipA, lntA, lpeA, lplA1, lsp, mogR, mpl, mprf, OatA, OppA, perR, pgdA, pgl, 

plcA, plcB, prfA, prsA2, pycA, recA, relA, Rli60, Rsbv, secA2, sigB, sipX, sipZ, sod, srtA, 

srtB, stp, svpA, tcsA, tig, uHpt, virR. Na Obr.1. je znázornené percentuálne zastúpenie génov 

ActA, Ami, Aut, clpp, ctaP, Eut_operon, gtcA, chiA, inlB, inlB, inlk, Lap, lisK, lisR, lmo2026, 

murA, Rli55, vip, ktoré u všetkých kmeňov neboli prítomné. Gén ActA nieslo 85,7% 
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perzistentných kmeňov a len 12,5% neperzistentných. Gény Ami a Aut sa vyskytovali 

častejšie u perzistentných kmeňov. Gény clpp, ctaP, chiA, Lap a Rli55 boli prítomné 

u všetkých neperzistentných kmeňov a u perzistentných sa vyskytli u 71,4%. Prítomnosť génu 

Eut_operon sa potvrdila iba pri perzistentných kmeňoch. GtcA, inlB, inlF, lisK, lisR, lmo2026 

amurA  boli medzi medzi oboma skupinami približne rovnako zastúpené.  Gén vip bol 

prítomný u 71,4% perzistentných kmeňov a len u 25% neperzistentných kmeňov. V práci [5] 

tiež potvrdili vysoký výskyt virulenčných faktorov v genómoch kmeňov L. monocytogenes. 

 

 
 

Obr.1. Percentuálne zastúpenie génov ActA, Ami, Aut, clpp, ctaP, Eut_operon, gtcA, chiA, inlB, inlB, inlk, 
Lap, lisK, lisR, lmo2026, murA, Rli55 a vip u perzistentných a neperzistentných kmeňov L. monocytogenes 

 

 
Obr. 2. Hierarchický strom zhlukovania perzistentných a neperzistentných  kmeňov L. monocytogenes na 

základe prítomnosti/neprítomnosti virulenčných génov 
Metóda = Wardova; Vzdialenosť = Štvorcová euklidovská. Znakom ■ sú označené perzistentné kmene. 
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Obr. 3. Hierarchický strom zhlukovania perzistentných a neperzistentných  kmeňov L. monocytogenes na 

základe sekvenčnej zhody génov plcA, plcB, hlyA, mpl, inlA, inlJ a prfA 
Model = Tamura-Nie; Metóda = Neighbor-joining; Bootstrap metóda; Gamma distribúcia. 

 

 V práci sme vytvorili dva hierarchické stromy zhlukovania s cieľom zistiť, vhodnosť 

vybraných metód. Prvá metóda bola založená na prítomnosti/neprítomnosti virulenčných 

génov a v druhej prebiehalo zhlukovanie do skupín na základe zhody/nezhody v sekvenciách 

génov plcA, plcB, hlyA, mpl, inlA, inlJ a prfA u všetkých celogenómovo osekvenovaných 

kmeňov. V oboch prípadoch sa stromy (Obr.2. a Obr.3.) rozdelili na dve  hlavné vetvy, ktoré 

vychádzajú zo spoločného predka. Izoláty s rovnakým sérotypom sa vyvíjali spoločne 

a vytvárali samostatné vetvy. Druhá metóda (Obr.3.) jednoznačne toto zaradenie potvrdila. 

Kmene sa zhlukovali nasledovne: 

1. hlavná vetva - KMB100 a KMB106 vytvorili jednu vetvu (sérotyp IVb); KMB96, 

KMB92, KMB102, KMB3, KMB24 vytvorili druhú vetvu, ktorá sa následne 

rozčlenila na vetvy  KMB96 (IVb); KMB92 a KMB102 (IIb); KMB3 a KMB24 (IVb). 

2. hlavná vetva - v prvej vetve, ktorá sa rozčlenila na vetvy boli kmene KMB1, KMB7a 

KMB90 (IIc); KMB11 (IIa) a v druhej kmene KMB86 (IIa); KMB2, KMB25 a 

KMB26 (IIa). 

V druhom strome je pri jednotlivých uzloch vetvenia aj percentuálne vyjadrená 

pravdepodobnosť opakovaného zhlukovania kmeňov L. monocytogenes. Stromy zhlukovania 

v našej práci  sú v súlade s  prácou [6]. 
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Záver 

 V genómoch perzistentných a neperzistentných L. monocytogenes sa nachádza 82 

virulenčných faktorov. 64 z nich niesli všetky kmene a 18 génov len niektoré. Virulenčné 

gény ActA, Ami, Aut, Eut_operon a vip sa vyskytovali častejšie u perzistentných kmeňov 

a takmer vôbec u neperzitentných. 

 Na stanovenie príbuznosti kmeňov L. monocytogenes sa dajú využiť okrem metódy 

MLST aj virulenčné gény. Vytvorili sme hierarchický strom zhlukovania izolátov L. 

monocytogenes založený na prítomnosti/neprítomnosti týchto génov a strom  na základe 

sekvenčnej zhody vybraných virulenčných génov, kde jednu vetvu tvorili kmene línie I so 

sérotypmi IVb a IIb a druhú kmene línie II so  sérotypmi IIa a IIc. Využitím Bootstrap testu 

v druhej metóde, kde sme nastavili 1000 opakovaní, sme toto zhlukovanie potvrdili. 

Zhlukovanie kmeňov do stromov príbuznosti nekoreluje s perzistenciou či neperzistenciou 

kmeňov. 
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Abstract 

Analysis of the gut microbiome in athletes 
The human gastrointestinal tract is inhabited by a wide cluster of microorganisms that play protective, 

structural, and metabolic functions for the intestinal mucosa. Gut microbiota provides nutrients, participates in 
the signaling network, regulates the epithelial development, and affects the immune system. Evidence suggests 
that different factors can determine changes in the gut microbiota. These changes can be both quantitative and 
qualitative resulting in variations of the composition and metabolic activity of the gut microbiota which, in turn, 
can affect health and different disease processes. Recent studies suggest that exercise can enhance the number of 
beneficial microbial species, enrich the microflora diversity, and improve the development of commensal 
bacteria. Aim of the study  was the characterization of the gut microbiota in athletes, using massive parallel 
sequencing of amplicons 16S rDNA. By this approach we detected significant differencies in several taxa of 
selected groups.  
 

Keywords: gut microbiota; sport; 16S rDNA amplicons; massively parallel sequencing 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudský mikrobióm pozostáva z genómov mikroorganizmov,   medzi ktoré zaraďujeme 

Protista, Archea, rôzne eukaryoty a v neposlednom rade baktérie, ktoré žijú na mnohých 

miestach ľudského tela. Príklady obsadených biotopov zahŕňajú ústnu dutinu, dýchacie cesty, 

kožu a gastrointestinálny trakt (GIT)  [1].    

Tento rôznorodý a komplexný mikrobióm, slúži ako funkčné rozpätie hostiteľského 

genómu, pričom sa odhaduje, že obsahuje 50 až 100- násobne viac génov v porovnaní 

s hostiteľom  [2].   

Vďaka svojmu veľkému obsahu genómu, poskytuje črevný mikrobióm svojmu 

hostiteľovi mnoho priaznivých vlastností. Medzi najdôležitejšie úlohy patrí tvorba vitamínov, 

pomoc pri zabezpečení integrity mukóznej bariéry, ale aj ochrana proti patogénnym 

mikroorganizmom. Navyše, interakcie medzi komenzálnou mikrobiotou a mukóznym 

imunitným systémom, sú rozhodujúce pre správne fungovanie imunitných reakcií [3].    
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 Napriek obrovskej individuálnej variabilite v zložení mikrobiómu GIT, je redukcia 

alebo zmena tejto kompozície spojená s negatívnymi účinkami na zdravie. Na druhej strane 

zvýšenie diverzity zlepšuje metabolické a imunologické funkcie. Rastúci počet dôkazov 

naznačuje, že črevná mikrobiota môže byť ovplyvnená okrem faktorov ako sú strava, 

antibiotiká a ochorenia aj športovou aktivitou. Tieto zmeny môžu mať vplyv na zmeny v 

kompozícii mikroorganizmov, čo môže zohrať pozitívnu úlohu v homeostáze a regulácií 

energie [4].    

Cieľom našej práce bola charakterizácia bakteriálnej frakcie mikrobiómu u športovcov 

s vyšším energetickým výdajom a zároveň neschopnosťou zväčšiť telesnú hmotnosť, 

prostredníctvom masívne paralelného sekvenovania 16S rDNA amplikónov.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia celkovej DNA– Vzorky stolice jednotlivých účastníkov štúdie, boli odobraté 

na Fakulte telesnej výchovy a športu UK a následné spracovanie prebiehalo na Katedre 

molekulárnej biológie, na Prírodovedeckej fakulte UK. Celkovú DNA sme izolovali 

z mrazenej stolice podľa štandardného protokolu kitom QIAamp DNA Stool Mini Kit 

(Qiagen, Nemecko). 

Amplifikácia 16S rDNA génov - Reakčná zmes s výsledným objemom 10 µL 

obsahovala: 2 µl 5x HOT FIREPol® Master Mix (Tartu, Estónsko), 0,2 µl 10 µM primerov 

27f a 1492r , 5,6 µl vody nukleáz zbavenej vody a 20 ng celkovej DNA vzorky. Program 

amplifikácie 16S rDNA génu je uvedený v tab.1. 

 
Tab. 1. PCR teplotný program pre amplifikáciu celého 16S rDNA génu 
 

 
Teplota (°C) Čas  (min:s)  Počet cyklov 

Iniciálna denaturácia 95 15:00 1 
Denaturácia 95 0:20  
Anelácia 60 0:30 27 
Polymerizácia 72 2:00  
Finálna polymerizácia 72 10:00 1 

 

Príprava vzorky - DNA knižnice na masívne paralelné sekvenovanie- Na prípravu 

DNA sekvenačných knižníc sme využili štandardný protokol kitu Nextera XT Library Prep. 

(Illumina, USA). Vstupné objem DNA vzorky bol 2,5 µl s koncentráciou 0,2 ng/µl.     
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Masívne pralelné sekvenovanie- Knižnice fragmentov DNA boli sekvenované 

párovými čítaniami (2x300bp) na platforme Illumina Miseq a analyzované bioinformatickým 

nástrojom RDP-classifier. [5]   

 

 

Výsledky a diskusia 

V našej práci sme analyzovali 30 vzoriek stolice ľudského pôvodu. Vzorky probandov 

sme rozdelili do dvoch súborov podľa vybraných fyziologických parametrov ako energetický 

príjem a výdaj, hodnota BMI indexu, percento tuku a iné.  

1. Športovci do 40 rokov, ktorí nevedia pribrať, napriek vysokému príjmu kalórií 

(experiment) – ME (16 vzoriek).  

2. Športovci do 40 rokov, ktorí kontrolná skupina, ktorí nemajú problém pribrať ani 

schudnúť– MK (14 vzoriek). 

Na úrovni kmeňa sme identifikovali 13 bakteriálnych kmeňov v súbore ME a 12 

kmeňov v súbore MK (Tab. 2.). Kmene Acidobacteria, Fibrobacteres a Nitrospirae boli 

unikátne pre súbor ME. V súbore MK sme našli jeden unikátny kmeň Spirochaetes. 

 
Tab. 2. Prehľad identifikovaných kmeňov v jednotlivých súboroch 

+ prítomný v danom súbore, - neprítomný v danom súbore. 
 

  

Názov kmeňa Experiment-ME Kontrola-MK 

Acidobacteria + - 

Actinobacteria + + 

Bacteroidetes + + 

Candidatus Saccharibacteria + + 

Fibrobacteres + - 

Firmicutes + + 

Fusobacteria + + 

Lentisphaerae + + 

Nitrospirae + - 

Proteobacteria + + 

Synergistetes + + 

Tenericutes + + 

Verrucomicrobia + + 

Spirochaetes - + 
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Na úrovni čeľade sme detekovali v obdivoch súboroch spolu 116 rôznych čeľadí. 

Celkovú diverzitu tohto súboru čeľadí, sme vizualizovali prostredníctvom PCA analýzy (Obr. 

1.)  

 
 

Obr. 1. PCA analýza súborov ME a MK na úrovni čeľade 
 

Z dôvodu nie signifikantných výsledkov PCA analýzy, pri spracovaní dát na úrovni 

všetkých čeľadí, sme vybrali čeľade, prítomné v 80% vzoriek daného súboru. V súbore ME to 

bolo 32 čeľadí a v súbore MK 31 čeľadí. Z tohto počtu sme vybrali duplicitné čeľade, teda 

také, ktoré sa nachádzali v obidvoch súboroch, aspoň v 80% vzoriek (Obr. 2.). Počet 

duplicitných čeľadí bol 28. Medzi čeľade prítomné aspoň v 80% vzoriek súboru ME 

a v menej ako 80% vzoriek MK, patrili 4 taxóny: Campylobacteraceae,  Pasteurellaceae, 

Prolixibacteraceae, Vibrionaceae. Naopak sme identifikovali 3 čeľade prítomné aspoň v 80% 

vzoriek v súbore MK a menej ako v 80% vzoriek súboru ME: Carnobacteriaceae, 

Enterococcaceae, Flavobacteriaceae. 

Následne sme graficky vizualizovali všetky čeľade, prítomné v aspoň 80% vzoriek 

oboch súborov (Obr. 2.).  
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Obr. 2. Grafické znázornenie diverzity čeľadí, prítomných aspoň v 80% vzoriek niektorého 
súboru 

V ďalšom kroku sme duplicitné čeľade zastúpené aspoň v 80% vo vzorkách 

vyhodnotili prostredníctvom t-testu, kde sme zisťovali signifikantnosť zastúpenia čeľadí, po 

kvantitatívnej stránke. Z počtu 28 duplicitných čeľadí, sme identifikovali dve čeľade 

Burkholderiaceae (p= 0,08095) a Leuconostocaceae (p= 0,026698), ktorých kvantitatívne 

zastúpenie bolo významne odlišné v jednotlivých súboroch (Obr.3.). 

Na úrovni rodu sme detekovali 337 rodov v obidvoch súboroch, kde  279 sa rodov 

bolo v súbore MK a 291 v súbore ME. Z tohto počtu rodov boli signifikantne odlišné rody 

Barnesiella (p=0,043039), Anaerotruncus (p=0,027575), Burkholderia (p=0,008005) 

a Vallitalea (p=0,029579).  

 

 
 

Obr. 3. Grafické znázornenie kvantitatívneho zastúpenia čeľade Leuconostocaceae 
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Obr. 3. Grafické znázornenie kvantitatívneho zastúpenia čeľade Burkholderiaceae 
 

Záver 

 Vo výsledných dátach sme identifikovali niekoľko signifikantných zmien, 

v kvantitatívnom zastúpení určitých taxónov. Tieto zmeny sa týkali hlavne anaeróbnych 

taxónov, kde v súbore ME bolo vyššie zastúpenie rodov Barnesiella  a Vallitalea a v súbore 

MK to boli čeľaď Leuconostocaceae a rod Anaerotruncus.  

 Okrem toho sme identifikovali aj zmenu v zastúpení taxónu Burkholderiaceae, a to 

ako na úrovni čeľade, tak aj na rodovej úrovni. Vzhľadom na asociáciu športovcov 

k infekciám horných dýchacích ciest a pľúc [6]  predpokladáme, že Burkholderia perzistuje 

u všetkých analyzovaných športovcov, bez ohľadu na ich zaradenie v súboroch. Hoci je táto 

baktéria signifikantne zvýšená v experimentálnom súbore, nepredpokladáme, že má toto 

zvýšenie vplyv na problém so zvýšením telesnej hmotnosti.  
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Abstract 

A series of new 2,3-disubstituted quinazolinone derivatives (Q1-Q7) were synthesized as novel 
antioxidants and potential anticancer agents. The antioxidant activities of these compounds were determined 
employing 1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) assay. Derivatives Q1-Q7, were examined for their 
cytotoxicity in vitro against primary human renal proximal tubule epithelial cells (TH-1) and human 
hepatocellular carcinoma cells (HepG2) using 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide 
(MTT) assay. The structure-activity relationships study revealed that the position and nature of functional 
groups attached to the quinazolinone nucleus alter their chemical and biological properties. Experimental results 
suggest that derivatives Q5, Q6 and Q7 were found to be the most active members of this series. 
 

Keywords: Quinazolinones; Antioxidants; Cytotoxicity; MTT test; DPPH test 

 

Introduction and Objectives 

Quinazolinones belong to the large group of nitrogen containing heterocycles that are 

often found in natural products. Alkaloids, like peganine, febrifugine, isofebrifugine or 

asperlicin, were found in the plants and microorganisms, and due to their therapeutic effects 

have been the subject of interest [1]. Quinazolinone derivatives possess various physiological 

activities, such as antibiotic, antibacterial, antitumor, antidepressant, diuretic or vasodilating 

behaviour [2 – 3]. A number of drugs are based on quinazolinone scaffold. As a consequence 

of interesting pharmacological properties, quinazolinones were, and still are, the target of 

synthetic medicinal chemistry [4]. The stability of the quinazolinone nucleus has inspired 

chemists to introduce many bioactive moieties to this molecule. The attachment of various 

electron-withdrawing and electron-donating substituents affected the antioxidant activity, 

cytotoxicity or genotoxicity of compounds. For example, a hydroxyl group attached to an 

aromatic ring makes hydroxyl-substituted derivatives the effective antioxidants able to 

prevent cells against free radical damage. It has been reported that different substituents, 

especially at the 2/3 position of the quinazolinone core markedly influence their 

pharmacological activity [4].  

221

mailto:jana.hricoviniova@gmail.com


The aim of this study was to evaluate radical scavenging effect and cytotoxicity of a 

series of new quinazolinones on two human cell lines. The efficiency of the selected 

structurally different derivatives will be discussed. 

 

Material and methods 

A series of new 2,3-disubstituted-quinazolin-4-ones (Q1-Q7) were obtained from 

Institute of Chemistry SAS. The structures of compounds Q1-Q7 (Figure 1) were confirmed 

by spectral analysis [5]. Malignant hepatocellular HepG2 cell line was purchased from ATCC 

and non-malignant human TH-1 cell line was purchased from Kerafast Inc. 
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Q1            R1 = H                R2 = NO2         R3 = H          

Q2            R1 = NO2            R2 = Cl            R3 = H          

Q3            R1 = NO2            R2 = H             R3 = OH       

Q4            R1 = NO2            R2 = OH          R3 = OCH3   

Q5            R1 = OCH3         R2 = OH          R3 = OCH3    

Q6            R1 = H                R2 = OH          R3 = OCH3    

Q7            R1 = H                R2 = OH          R3 = OH
 

 
Fig. 1. Series of new 2,3-disubstituted-quinazolin-4-ones (Q1-Q7) 

 

Determination of radical-scavenging activity 

In vitro antioxidant activities of tested compounds were evaluated by DPPH assay [6]. 

DPPH solution (100 μM) was prepared by dissolving DPPH• radical in methanol. Free 

radical-scavenging activity of Q1-Q7 was evaluated spectrophotometrically by monitoring 

the decrease in absorbance. 

The synthesized compounds (Q1-Q7) at different concentrations (5, 10, 50, 100, 500 

and 1000 μM) were dissolved in DMSO. DPPH (100 μM) was added to each test tube, 

shaken and the reaction mixture was incubated in dark for 30 min. DPPH solution was used 

as a negative control. After incubation absorbance of the resulting solution was measured at 

517 nm. Ascorbic acid was used as a positive control (in same range of concentration as 

tested compounds). Radical scavenging activity is the comparison between the decreasing 

absorbance of the DPPH• radical being reduced by an antioxidant (becoming yellow) and the 

absorbance of the blank DPPH• radical (appearing in deep purple). The antioxidant activity 

percentage was evaluated using equation: 

Scavenging of DPPH radicals (%) = (Acontrol – Asample /Acontrol) × 100 

Acontrol is the absorbance of negative control; Asample is the absorbance of tested compounds. 
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Cell Culture and Treatment 

The selected cells, TH-1 was cultured in DMEM (1X) medium and HepG2 was 

cultured in RPMI 1640 and both were supplemented with 10 % fetal calf serum and 

antibiotics (penicillin 100 U/ml, streptomycin 100 μg/ml) on Petri dishes at 37°C in 

humidified atmosphere of 5% CO2. Cells were treated with different concentrations of 

quinazolinones Q1-Q7. 

 

Cytotoxicity screening assay 

The cytotoxicity of compounds Q1-Q7 was monitored by colorimetric MTT cell 

proliferation assay [7]. In this assay the yellow tetrazolium salt 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) is reduced by metabolically active cells to purple 

formazan, that can be spectrophotometrically quantified.  

Exponentially growing cells were pre-incubated in the presence of different 

concentrations of the tested compounds (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 and 1000 µM) for 

24 h. Cells treated with the medium only served as a negative control. The properly treated 

TH-1 and HepG2 cells were incubated in 100 μl of complete medium and 50 μl of 1 mM 

MTT solution for 4 h. After incubation, the MTT solution was removed, the formazan 

crystals in each well dissolved in DMSO (100 μl) for 30 min. The absorbance intensity was 

measured using an xMark™ Microplate Spectrophotometer at 540 nm with a reference 

wavelength of 690 nm. All experiments were performed in triplicate, and the relative cell 

cytotoxicity was expressed as a percentage relative to the untreated control cells. Unexposed 

cells were used as control and considered as having 100 % of cell viability.  

 

Results and discussion 

Balanced reactive oxygen species generation and detoxification is important to keep 

the mammalian cells in healthy condition. Thus antioxidants play a crucial role in our internal 

defence mechanisms against oxidative damage. Antioxidant activity is directly related to the 

ability of compounds to release hydrogen atoms. The mechanism leading to elimination of 

free radicals is based on the donation of hydrogen to free radicals, reducing them to 

unreactive species.  

The evaluation of antioxidant properties by DPPH assay is a suitable approach for 

investigations of the radical-scavenging activity of compounds containing condensed 

aromatic ring systems. DPPH assay is based on the reaction of DPPH• radical with the 
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investigated molecules. In our study a series of new 2,3-disubstituted quinazolinone 

derivatives Q1-Q7 were evaluated for their radical scavenging properties. The experimental 

data revealed that compounds Q3-Q7 showed a very good antioxidant activity. It was 

observed that the magnitude of antioxidant effect was dependent on the substitution on 

phenyl rings attached to the quinazolinone nucleus. The data clearly showed that compounds 

Q5, Q6 and Q7 exhibit significant antioxidant activity and among them compound Q7, 

bearing four hydroxyl groups, exhibited the highest radical scavenging activity. An 

interesting feature of this series of compounds is the effect of halogenation, methoxylation 

and nitration of aromatic rings. The presence of electron-withdrawing nitro group or chlorine 

(Q1 and Q2) led to marked decrease of the antioxidant activity (Fig. 2). Tested compounds, 

except of Q1 and Q2, were found to be very good radical scavengers in a dose-dependent 

manner. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Fig. 2. DPPH test – Evaluation of antioxidant activity of compounds Q1–Q7 
 

Derivatives Q1-Q7 we tested for cytotoxicity against the malignant hepatocellular 

HepG2, and non-malignant human TH-1 cell lines using colorimetric MTT assay. Cells were 

pre-incubated in the presence of different concentrations of Q1-Q7 for 24 h. In this assay the 

yellow tetrazolium salt, MTT, is reduced by metabolically active cells to purple formazan 

that was determined spectrophotometrically. 

In the case of HepG2 cells the experimental results revealed that the nature and 

position of substituents on the aromatic rings affected the magnitude of cytotoxic activity. 

Compound Q1 bearing an electron-withdrawing nitro group and Q4 with mixed electron-

withdrawing and electron-donating substituents did not show any cytotoxic activity. The 

presence of nitro and hydroxyl groups made Q3 slightly active. Exchanging hydroxyl groups 

for chlorine (Q2) rendered this compound more active, markedly enhancing the cytotoxic 
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activity toward the HepG2 cells. The compounds Q5, Q6 and Q7, bearing multiple electron-

donating methoxyl and hydroxyl groups, affected the cell viability in a dose-dependent 

manner, proving themselves the most active members of this series. Overall, compounds Q2, 

Q3, Q5–Q7 caused disruptions in the cell cycle of the HepG2 cells. The cytotoxic activity of 

tested compounds against HepG2 cells decreased in the following order: Q7 > Q6 > Q5 > Q2 

> Q3 > Q4 > Q1 (Fig. 3.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 3. MTT assay – Evaluation of cytotoxic effects of compounds Q1–Q7 on HepG2 cells 
 

Derivatives Q1–Q7 inhibited the growth of TH-1 cells in a dose dependent manner. 

Compound Q2 bearing electron-withdrawing chlorine and nitro group and Q4 with mixed 

electron-withdrawing and electron-donating (NO2, OH, OCH3) substituents did not show any 

cytotoxicity. Compounds, Q3, Q5 and Q7 showed highest cytotoxic activity from this series. 

The cytotoxicity of tested compounds against TH-1 cell line decreased in the following order: 

Q7 > Q5 > Q3 > Q6 > Q1 > Q4 > Q2 (Fig. 4.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4. MTT assay – Evaluation of cytotoxic effects of compounds Q1–Q7 on TH-1 cells 
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Conclusion 

The experimental results showed that significant correlation exists between the 

molecular structure and the radical scavenging properties of tested compounds. The studied 

2,3-disubstituted quinazolinones exhibit significant antioxidant activity but only moderate 

anti-proliferative effect on two tested human HepG2 and TH-1 cell lines. Cytotoxicity 

screening indicates that studied compounds exhibit dose-dependent cytotoxic activity. 

Derivatives Q5, Q6 and Q7 bearing multiple electron-donating groups were found to be the 

most active members of this series that was proved by DPPH and MTT assays. Further 

experiments with Q1-Q7 are in progress. 
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Abstract 
Expression of mutant thermostable catalase-peroxidase AfKatG in E. coli 
Catalase-peroxidases are bifunctional enzymes that catalyze dismutation of hydrogen peroxide into 

oxygen and water. We performed expression of the mutant thermostable catalase-peroxidase AfKatG in 
Escherchia coli. We used the BL21 strain. Produced enzyme was soluble and thermostable. However, the 
introduction of point mutations did not increase the peroxidase activity. Peroxidase activity of AfKatGMut1 was 
5,4327 U/ mg and peroxidase activity of AfKatGMut2 was 6,4766 U/ mg. 

 

Keywords: catalase-peroxidase; Escherichia coli; thermostability 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalázy-peroxidázy sú bifunkčné enzýmy, ktoré patria do triedy I rastlinnej, 

fungálnej a bakteriálnej nadčeľade peroxidáz. Hlavnou úlohou týchto hémových proteínov je 

rozklad peroxidu vodíka na kyslík a vodu. N-terminálna časť kataláz-peroxidáz je katalyticky 

aktívna, zatiaľ čo C-terminálna časť kontroluje prístup k hému a zabezpečuje stabilné 

skladanie [1]. 

Termostabilná AfKatG kataláza-peroxidáza z Archaeoglobus fulgidus bola prvý krát 

charakterizovaná v roku 2001. Gén perA bol klonovaný a exprimovaný v E. coli a wild-type 

kataláza-peroxidáza bola purifikovaná a charakterizovaná. Tento enzým je homodimér 

s molekulovou hmotnosťou podjednotky 85 kDa. Teplotné optimum pre katalázu je 70 °C, pre 

peroxidázu 80°C a pH optimum pre katalázu je 6,0 a pre peroxidázu 4,5 [2]. 

Gramnegatívna baktéria Escherichia coli je jeden z najviac využívaných hostiteľských 

organizmov pre produkciu heterológnych proteínov. Jej hlavými výhodami sú rýchly rast, 

rapídna expresia, vysoké výťažky, jednoduchá a lacná kultivácia. Vďaka jej dobre 

preskúmanému genómu je ľahko geneticky modifikovateľná, a preto je využívaná na 

základný výskum, ale aj priemyselnú produkciu vo veľkom meradle [3]. 

Cieľom našej práce bola expresia mutantnej termostabilnej katalázy-peroxidázy 
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AfKatG v E. coli BL21 a posúdenie jej solubility, termostability a aktivity. Termostabilné 

enzýmy majú široké využitie v mnohých priemyselných odvetviach a ich purifikácia je 

značne zjednodušená oproti klasickým enzýmom. 

 

Materiál a metódy 

Použité bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene Escherichia coli použité v práci sú 

uvedené v Tab. 1.  
Tab. 1. Použité kmene E. coli 

 
Kmeň Genotyp Zdroj 
BL21 F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–mB
–) [malB+]K-12(λS) NEB 

 

Použité expresné plazmidy: Expresný vektor pJexpress404 s klonovaným génom pre 

AfKatG katalázu-peroxidázu z hypertermofilného archeónu Archaeoglobus fulgidus s dvomi 

rozdielnymi bodovými mutáciami (Mut1 a Mut2). 

Expresia: Expresia prebiehala v LB médiu 4 h pri 37 °C a bola indukovaná pridaním 

1mM IPTG. Každú hodinu sme odoberali ekvivalentné množstvo vzorky, ktorú sme následne 

scentrifugovali 3 min pri 7690 RCF. Expresia bola ukončená po 4 h a kultúry buniek boli 

scentrifugované pri 4 °C, 10 min, 7690 RCF. 

Analýza pomocou SDS-Polyakrylamidových gélov (SDS-PAGE): Elektroforéza podľa 

Laemmli et al. [4]. Použili sme štandard molekulovej hmotnosti proteínov PageRuler 

Prestained Protein Ladder (Thermofisher). 

Overenie solubility a termostability: Bunky sme homogenizovali na prístroji Sono puls 

(Bandelin) 8 min a 15 s s intervalom ultrazvukových pulzov 15 s a 45 s chladením. Následne 

sme bunky centrifugovali 20 min, 4 °C, 7690 RCF a získaný supernatant sme zahrievali pri 70 

°C, 20 min na oddelenie termostabilných a termolabilných frakcií. Vzorky sme po zahriatí 

scentrifugovali na 20 min, 4°C, 7690 RCF a analyzovali pomocou SDS-PAGE. 

Meranie pexidázovej a katalázovej aktivity: Pomocou spektrofotometra sme odmerali 

kinetiku reakcie rozkladu substrátu, resp. vznik produktu a vyhodnotili sme špecifickú 

enzýmovú aktivitu enzýmu. Substrátom pre peroxidázovú aktivitu bola ABTS a kinetika bola 

meraná pri 420 nm po dobu 2 min. Substrátom pre katalázovú aktivitu bol H2O2 a kinetika 

bola meraná pri 240 nm po dobu 2 min. 

 

Výsledky a diskusia 

Po transformácií E. coli plazmidmi pJexpress404AfKatGMut1 
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a pJexpress404AfKatGMut2 obsahujúcich mutovanú katalázu-peroxidázu prebehla úspešná 

expresia indukovaná IPTG. Tieto plazmidy obsahovali rozdielne bodové mutácie, ktoré mali 

odstrániť katalázovú aktivitu a zvýšiť peroxidázovú aktivitu. V kmeni BL21 s plazmidom 

pJexpress404AfKatGMut1 tvorila kataláza-peroxidáza 25,29 % z celkového množstva 

produkovaných proteínov a v kmeni BL21 s plazmidom pJexpress404AfKatGMut2 tvorila 

kataláza-peroxidáza 27,7 % z celkového množstva produkovaných proteínov (Obr. 1.). 

 
                     A                                                                          B 

 
 

Obr. 1. SDS-PAGE analýza baničkovej expresie 4 hod, 37°C 
A: expresia E. coli BL21 s plazmidom pJexpress404AfKatGMut1; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 

2) 0 hod; 3) 1 hod; 4) 2 hod; 5) 3 hod; 6) 4 hod; 
B:  expresia E. coli BL21 s plazmidom pJexpress404AfKatGMut2; 1) štandard molekulovej hmotnosti 

proteínov; 2) 0 hod; 3) 1 hod; 4) 2 hod; 5) 3 hod; 6) 4 hod 
 

Uchované sedimenty z expresie sme homogenizovali sonikáciou a zahrievali. 

Pomocou SDS-PAGE elektroforézy sme zistili, že produkovaná AfKatG kataláza-peroxidáza 

bola čiastočne solubilná a termostabilná v oboch prípadoch (Obr. 2.). Zmenou produkčného 

kmeňa (z MC4100 na BL21) sa nám podarilo zvýšiť produkciu, solubilitu, aj termostabilitu 

tohto enzýmu (predchádzajúca práca, nepublikované dáta). 
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A                                                                                 B 

 
 

Obr. 2. SDS-PAGE analýza solubility a termostability. 
A: AfKatGMut1; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) expresia 0 hod; 3) expresia 4 hod; 4) 

nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia; 6) termolabilná frakcia; 7) termostabilná frakcia; 
B: AfKatGMut2; 1) štandard molekulovej hmotnosti proteínov; 2) expresia 0 hod; 3) expresia 4 hod; 4) 

nesolubilná frakcia; 5) solubilná frakcia; 6) termolabilná frakcia; 7) termostabilná frakcia 
 

Na záver sme merali kinetiku reakcie peroxidázovej aktivity, kedy jedna jednotka 

peroxidázy zoxiduje 1 mikromol ABTS za 1 min, pri pH = 4,5, 25 °C a katalázovej aktivity, 

kedy jedna jednotka katalázy rozloží 1 mikromol H2O2 za 1 min, pri pH = 6 a 25 °C. Tak ako 

sme očakávali, katalázová aktivita bola nulová kvôli zavedeniu bodovej 

mutácie. Peroxidázová aktivita dosahovala niekoľko jednotiek na mg proteínu (Tab. 2.) 

a nebola rozdielna oproti nemutovanej AfKatG (predchádzajúca práca, 7,2 ± ,83 U/ mg). 

Zahrievaním supernatantu na 70 °C, 20 min sa termolabilné proteíny denaturovali 

a termostabilná kataláza-peroxidáza dosiahla stupeň prečistenia 2,65 (AfKatGMut1) a 2,8 

(AfKatGMut2). 

 
Tab. 2. Porovnanie peroxidázovej a katalázovej aktivity. 

 

 
peroxidázová aktivita (U/mg) stupeň prečistenia 

AfKatGMut1 2,05 2,65 
AfKatGMut1  zahrievaná 5,43 

AfKatGMut2 2,31 2,8 
AfKatGMut2 zahrievaná 6,48 

 

Záver 

Expresiou AfKatG katalázy-peroxidázy v E. coli kmeni BL21 sme produkovali 

solubilný a termostabilný enzým, avšak zavedené bodové mutácie nezvýšili peroxidázovú 
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aktivitu. Zavedením iných, nových mutácií, využitím nových prístupov, alebo úplným 

zmenením peroxidázy, by sme mohli získať peroxidázu s požadovanou aktivitou, ktorá by sa 

dala využiť v mnohých biotechnologickým aplikáciách, ako napríklad oxidácia aromatických 

zlúčenín. 
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Abstract 
European brown hare (Lepus europaeus) is one of most traditional game animals in Slovakia. Since 

1975, rapid decline of hare population in Slovakia was registered, likely be related to infection with European 
brown hare syndrome virus of Caliciviridae family. EBHS associated with necroting hepatitis causing 
contagious and fatal disease of hares and rabbits was firstly described in Sweden in 1980, later on across Europe. 
In 2007, wildlife and farmed hares investigations provided EBHSV evidence in Slovakia. Here, we present the 
first results of EBHSV epidemiological status study on hares currently caught in Slovakia. Using nested RT-PCR 
targeting VP60 gene we detected EBHSV in liver of 13 of 25 hares (52%), the hares were infected in any given 
locality. RT-PCR products sequencing can serve to identify the similarity of local EBHSV strains identified in 
hares with database strains. The analysis is currently underway to complete epidemiological study in all 
localities followed in autumn 2017. Results show that EBHSV monitoring of hares in Slovakia is needed both 
now and in the future.  
 

Keywords: Lepus europaeus; European brown hare syndrome virus; nested RT-PCR.  

 

Introduction and Objectives 

Lepus europaeus is one of the most traditional hunting species and is an inseparable 

part of the natural wealth of Slovakia. Since 1975 takes place in Slovakia to a sharp decline in 

its population, and so the current production hare hunting conducted at only 3.14% of the 

maximum they reached in 1973. The reasons for this hare population still are not entirely 

clear, but the knowledge arising from clinical and pathological examination of sick rabbits 

performed in many European hunting grounds suggest that one reason may be a disease 

caused by, among other pathogens, European brown hare syndrome virus (EBHSV), the 

genus Lagovirus of the family Caliciviridae. This virus appears to be a very potent pathogen 

with the ability to greatly reduce hare populations. The outbreak of this disease in wild hares 

and farmed rabbits is most often characterized by acute hepatitis, liver necrosis, internal organ 

bleeding, and is accompanied by high mortality. Syndrome, necrotizing liver of the hares and 

rabbits (Lepus timidus) is a serious, highly contagious disease [1]. It is currently common in 

southern, central and Eastern Europe, as well as in the UK, Denmark, Sweden, France and 

Germany [2, 3] and in the countries of Eastern Europe: Croatia, Poland [7] and the Czech 
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Republic [8]. The etiological agent of the European brown hare syndrome (EBHS) is EBHSV, 

which genome represents uncovered, single-stranded RNA with positive polarity, 

approximately 7 kb in length. The first EBHSV isolate was sequenced in 1996 [4]. Multiple 

EBHSV strains have been identified using molecular techniques, their number is still 

increasing, and more than 24 viral strains are currently known [5, 6].  

EBHSV is currently considered a natural pathogen of hares without known evidence 

of "cross-infection" between hares and rabbits. EBHSV is highly contagious for rabbits and is 

transmitted primarily directly or indirectly by oral or fecal or respiratory tract. Ensuring the 

underlying EBHSV infection quickly, 2 days after infection, the virus is present in all 

secretions and excretions of the diseased animal. Mortality and morbidity can be up to 100%, 

especially in sensitive adult subjects. It is believed that infection at younger age (<3 months) 

leads gradually to the formation of protective antibodies. EBHSV is not transmissible to 

humans. EBHS leakage is usually observed in autumn, possibly related to the increased 

density of the hare population at the end of the reproduction period, adverse climatic 

conditions, and the loss of protective antibodies in the offspring. A method of harvesting that 

increases the movement of humans and dogs in the natural habitat environment can also 

facilitate the spread of the virus and thus contribute to the spread of infection. Earlier 

diagnosis of EBHS involved the detection of necrosis by an electron microscope (usually in 

the liver) [9], histopathology of samples (liver, lung, spleen and kidney), anti-EBHSV 

antibody determination in serum and other body fluids. The most recent detection of EBHSV 

infection in hare tissues and blood involves molecular techniques using RT-PCR and ELISA. 

Despite the fact that Slovakia is one of the main exporters of field hares to several 

European countries, information on the current status of EBHS in hares is lacking, which 

supports the need to determine the incidence of EBHSV to prevent unwanted pathogen 

transmission [11,12]. 

The aim of this work was to identify the current incidence of EBHSV in a group of 31 

hares from selected hunting grounds in Slovakia using a molecular method, nested RT-PCR 

targeting specific fragment of the VP60 gene. 

 

Materials and methods 

Study sites, animals and samples  

A total 25 European brown hares Lepus europaeus caught in 4 hunting localities in 

southwestern Slovakia (Veľký Kýr, Mojmírovce, Húl, and Oponice) in the autumn 2017, were 
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investigated for the presence of EBHSV in the liver. Three cage hatcheries (National 

Agricultural and Food Centre – Research Institute for Animal Production, Nitra) served as 

negative controls. 

 

Purification of total RNA from liver and preparation of cDNA 

Total RNA from liver samples was purified using SV Total RNA Isolation System 

(Promega) or RapidPure RNA Tissue Kit (MP BioMedical) according to the manufacturer´s 

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) 

according to provider instructions.  

 

Nested RT-PCR amplification 

  To amplify the genomic region of EBHSV corresponding to the fragment of VP60 

gene outer and nested PCR primers (5′-CCG TCC AGC ATT CGT CCT GTC AC -3′ and 5′- 

CAT CAC CAG TCC TCC GCA CCA C -3′; 5′- CAG CAT TCG TCC TGT CAC AAC -3′ 

and 5′- CGC ACC ACT GCA CTG AAC AT-3′) were used producing 262- and 246-bp-long 

products, respectively the primers were synthesized by Microsynth (Switzerland). The PCR 

mixture contained 50 mM KCl, 10 mM Tris-HCl (pH 8.5), 0.1 % Triton X-100, 1.5 mM 

MgCl2, 0.3 mM nucleotides, 0.3 mM of each primer, 1 U of GoTaq polymerase (Promega), 

and a template (cDNA). The RT-PCR procedure was performed in a 25-μl total volume with 

45 cycles of 94 °C for 30 s, 60 °C for 30 s, and 72 °C for 30 s, followed by an extension in a 

thermal Labcycler (Sensquest) at 72 °C for 5 min. For the second (nested) round, 1 μl of the 

first-round RT-PCR was used as a template under identical conditions, except 30 cycles were 

used. The product of the first RT-PCR (264 bp) amplified from EBHSV positive template 

cDNA RT-PCR product cloned into pJET1.2 plasmid (Promega) (pJET_vp60PK) was used to 

control false negativity of the samples [13]. Reverse-untranscribed RNA of each sample was 

amplified in nested PCR and used to control the absence of contamination of pure RNA with 

cell DNA. 

 

Results and discussion 

We have performed an analysis of the occurrence of the EBHSV in the Lepus 

europaeus hares caught in Slovakia in autumn 2017 by testing liver samples of 25 hares 

caught in 4 hunting localities. We identified EBHSV in hares coming from each of 4 localities 
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- Veľký Kýr, Mojmírovce, Húl, and Oponice. We identified EBHSV infection in the liver in 4 

out of 6 hares from locality Veľký Kýr (Fig. 1 lanes VK1, VK2, VK5, and VK6), in 2 out of 6 

hares from locality Mojmírovce (Fig. 2 lanes M4 and M5), in 2 out of 6 hares from locality 

Húl (data not shown), and in 5 out of 7 hares from locality Oponice (Fig. 3, lanes OP1, OP2, 

OP3, OP4, and OP7). The highest virus incidence was in locality Oponice (71.4%) and the 

lowest in localities Húl and Mojmírovce (33.3%). We can conclude that hitherto tested 

average incidence of EBHSV in hares reached as much as 52% (13/25). The experiments are 

currently underway of the samples of hares caught in 4 other hunting localities in 2017 and 10 

localities in 2018 to complete EBHS epidemiological status in Lepus europaeus hares in 

Slovakia. 

 

 
Fig. 1. Detection of EBHSV in the liver of hares caught in locality Veľký Kýr by nested RT-PCR specific 

for VP60 gene  
Lanes: L_100+ GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, VK1-VK6 samples of hare No1-6; nPK nested RT-PCR on 
the template pJET_vp60pkF (positive control); nNK nested PCR without cDNA (negative control); PK the first 

RT-PCR with nested primers on the template pJET_vp60pkF (positive control); NK the first RT-PCR with 
nested primers without cDNA (negative control); L_100+ GeneRuler 100 bp DNA Ladder. 

 

 

 
Fig. 2. Detection of EBHSV in the liver of hares caught in locality Mojmírovce in 2017 by nested RT-PCR 

specific for VP60 gene  
 Lanes: L_1kb GeneRuler 1 kb DNA Ladder; M1-6 samples of hare No1-6; nPK nested RT-PCR on the template 

pJET_vp60pkF (positive control); nNK nested PCR without cDNA (negative control). 
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Fig. 3. Detection of EBHSV in the liver of hares caught in locality Oponice in 2017 by nested RT-PCR 

specific for VP60 gene  
Lanes: OP1-7 samples of hare No1-7; L3Hs and L3Hk hare No L3 (negative controls); L6Hs and L6Hk hare No 

L6 (positive controls); nPK nested RT-PCR on the template pJET_vp60pkF (positive control); L_100+ 
GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder; nNK nested RT-PCR without cDNA- negative control. 

 

Conclusion 

The results showed that both now and in the future the monitoring of EBHSV 

incidence in European brown hare (Lepus europeaus) is eligible in Slovakia known as 

traditional exporter of hares into some European countries.  
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Abstract 
 Design of constructs required for succesful anchorage of human enterokinase into the Golgi apparatus 

The goal of this study was to create production system based on Candida utilis, which would properly 
process secretion signals. We designed an expression cassette in which we placed the transmembrane domain 
(TD) at the C-terminus of human enterokinase for efficient anchoring in the membrane of the Golgi apparatus 
(GA). In the N-terminus we inserted an invertase signal that was enriched downstream with two cleavage sites 
for  natural proteases Kex2 and Ste13. The secretion signal thus should ensure the correct transfer of human 
enterokinase into the lumen of GA. Another construct, which is the subject of this study, would serve as 
detection tool for proper integration of human enterokinase into the GA membrane. As it harbours the mutated 
α-glukosidase with integrated sequence encoding recognition sequence for enterokinase, it should serve very 
easily for effective detection of enterokinase anchoring into the membrane of GA. 
 

Keywords: heterologous expression; Candida utilis; enterokinase; secretion; detection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ľudská enterokináza patrí do skupiny serínových proteáz. Našla si široké využitie 

v biotechnologických aplikáciách [1]. Štiepi v rozoznávacom mieste Asp-Asp-Asp-Asp-Lys 

(DDDDK) C-väzbu lyzínu [2] a to aj v širokom spektre teplôt či pH. Enzým je taktiež odolný 

voči detergentom a denaturačným činidlám [3]. 

V praxi dochádza často k nesprávnemu štiepeniu sekrečného signálu obsiahnutého 

v proteíne, čo vedie k imunogenicite produkovaného proteínu. Cieľom našej práce teda bolo 

vytvorenie stabilného produkčného systému za využitia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy 

v kvasinke Candida utilis. Enterokináza by mala svojou špecificitou zabezpečiť správne 

procesovanie sekrečných signálov. Pri počiatočnom dizajne pokusu sme navrhli expresnú 

kazetu, v ktorej sme na C-koniec umiestnili transmembránovú doménu (TD). Tá bude slúžiť 

na ukotvenie sekvencie v membráne Golgiho aparátu (GA) v smere do lúmenu. Prítomný je aj 

Histag, ktorý by mal uľahčiť detekciu enterokinázy pomocou imunochemických metód. Na 

N-koniec sme vložili invertázový sekrečný signál, ktorý bol obohatený o dve proteázové 

štiepne miesta Kex2 a Ste13. Sekrečný signál by mal zabezpečiť správny prenos ľudskej 

enterokinázy do GA, kde sa pomocou TD integruje do membrány.  
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Na detekciu správneho zabudovania enterokinázy do GA sme vytvorili ďalší 

konštrukt, ktorý obsahoval α-glukozidázu s prítomným DDDDK miestom. Ak dôjde 

k správnej integrácii ľudskej enterokinázy, v médiu budeme detegovať poštiepenú α-

glukozidázu. 

Správne ukotvená enterokináza zabezpečí presné odštiepenie sekrečného signálu 

terapeutických proteínov produkovaných v nami navrhnutom systéme. Takéto proteíny by 

nemali byť imunogénne z titulu zanechania aminokyselinových zvyškov na N-konci 

produkovaného proteínu. 

 

Materiál a metódy 

PCR 

DNA fragmenty boli amplifikované pomocou PCR z plazmidovej a chromozomálnej 

DNA použitím primerov z Tab. 2. PCR sme robili v 50 µl reakčnej zmesi s využitím enzýmu 

Q5 Hot Start High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs). Amplifikácia 

prebiehala v termocyklery Biometra´s T-personal Thermal cycler (BioRad). K spojeniu dvoch 

fragmentov dochádzalo za použitia dvoch krajných primerov vo fúznej PCR s dvoma 

templátmi pridanými do reakcie v rovnakom pomere. PCR program sme prispôsobovali 

primerom a dĺžke produktu. 

Štiepenie DNA pomocou restrikčných endonukleáz 

Výsledné PCR produkty a plazmidové vektory sme štiepili enzýmami SnaBI a SalI HF 

(New England Biolabs) v 20-60 µl reakčných zmesiach po dobu jednej hodiny pri 37°C. 

Štiepenie sme prečistili použitím kitu NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-Nagel) 

a overovali elektroforézou v 1% agarózovom géli.  

 Ligácia inzertu a vektoru 

K ligácii výsledného vektora sme použili enzým ElectroLigase (New England 

Biolabs). Použili sme pomer inzertu k vektoru 5:1. Ligácia prebiehala pri laboratórnej teplote 

po dobu 30 minút. Následne sme inaktivovali enzým zohriatím na 65°C počas ďalších 15 

minút. 

Elektroporácia 

Bunky Escherichia coli DH5α s 10µl ligačnej zmesi sme preniesli do kyvety určenej 

na  elektroporáciu so štrbinou 2mm (BioRad). Transformácia prebiehala v elektroporátore 

GenePulse (BioRad), kde sme nastavili hodnoty 125 μFD (kapacitancia), 200 Ω (odpor) 

a 2,5kV (napätie). K bunkám po elektroporácii sme pridali 0,5ml tekutého LB média a nechali 
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sme ich inkubovať pri 37°C 1 hodinu. Následne sme transformované bunky selektovali 

na tuhých LB platniach s obsahom zeocínu (10µg/ml). 

 
 

Tab. 1. Použité kmene a plazmidové vektory  
 

Názov kmeňu/vektoru Genotyp 
Candida utilis CuWt divý typ 
Escherichia coli DH5α F- Φ80lacZZ ΔlacZYA-argF) U196 endA1 

recA1 hsdR17 (rk-, mk+) supE44 thi-1 
gyrA96 relA1 phoA 

pGAP-Inv-hEKL 2.proteáz.miesto.codon 
usage 

Zeor, hEKL s His-tag a TD na C-konci, Inv  
s Kex2 a Ste13 na N-konci, pod GAP 
promótorom 

pGLC d3-15* Zeor, α-glukozidáza s His-tag na C-konci, 
Inv  s Kex2 a Ste13 na N-konci, pod GLC 
promótorom 

pGAP-hEKL Zeor, hEKL s His-tag na C-konci, pod GAP 
promótorom 

 
Tab. 2. Použité primery 

 
Názov primeru Sekvencia 
INV F SalI CCCCGTCGACATGACGTTGACCAAGGATGCTAGCGA

GGATCAAGAGGATATCAAGAGCTTGACCATGAACAC
CAGCTTGGTTGATAG 

SnaBI TC TD E GGGGTACGTATCTTACAAGACTAACGTGTAGACACC
AGC 

N F Inv AAGAGCTTGACCATGAACACCAGCTTGGTTGATAGC
AGCTTGGAGAAGAGAGAGGCTGAAGCTATCGTC 

ER TD RB His ATGGTGATGATGATGATGAAGGAAACTTTGAATCCA
CTCGG 

N INV DET AAGAGCTTGACCATGAACACCAGCTTGGTTGATAGC
AGCTTGGAGAAGAGAGAGGCTGAAGCTATGACAATT
CCTAAAGAAAGTTGGTGGAAAGATTCAG 

malR TT His SnaBI TAA GGGGTACGTATCTTAATGGTGGTGATGGTGGTGATC
AGAA ACAAGAACAAGCTTGGCCTCG 

TD E FB Histag CAAAGTTTCCTTCATCATCATCATCACCATACTGATT
TGCACGACCAGTGTACTG 

INV F SalI CCCCGTCGACATGTCGTTGACAAAAGATGCCTCAGA
GGACCAAGAAGACATCAAGAGTCTCACGATGAACAC
TAGTTTAGTTGATT 

 
 
Výsledky a diskusia 

Vytvorenie konštruktu s enterokinázou 

Pomocou PCR sme amplifikovali z chromozomálnej DNA C. utilis WT 

240



transmembránovú doménu (TD) z Kex2 proteázy na 7. chromozóme. Použité boli primery TD 

E FB Histag a SnaBI TC TD E. Za použitia primerov v nasledujúcej amplifikácii N F INV 

a ER TD RB His sme získali sekvenciu enterokinázy s dvoma proteázovými štiepnymi 

miestami a časťou invertázového signálu. Zvyšok invertázového signálu bol doplnený 

v ďalšej amplifikácii, v ktorej boli použité primery INV F SalI a ER TD RB His. Využitím 

fúznej PCR sme spojili TD a sekvenciu s ľudskou enterokinázou. Použili sme krajné primery 

z oboch sekvencií Inv F SalI a SnaBI TC TD E.  

Produkt fúznej PCR a pGAP vektor sme štiepili enzýmami SnaBI a SalI HF. Následne 

sme vektor aj inzert prečistili pomocou kitu NucleoSpin Gel and PCR Clean-up (Macherey-

Nagel) a ligovali. V experimente môže byť použitý aj iný vektor v závislosti od typu 

promótora, nakoľko sme pôvodne pracovali s vektorom pGLC d3-15*.  
 

 
Obr. 1. Konštrukt plazmidu s expresnou kazetou pre ľahký reťazec ľudskej enterokinázy 
 

Po transformácii sme vyizolovali plazmidovú DNA jednotlivých klonov a z nich sme 

vybrali klony požadovanej veľkosti (viď. Obr. 2), ktoré sme kontrolne štiepili enzýmami SalI 

HF a SnaBI. Štiepny profil vykazoval požadované fragmenty, teda sme klony mohli 

osekvenovať pre overenie primárnej sekvencie. 
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Obr. 2. Elektroforéza vybraných kmeňov so správnou veľkosťou 

 

Vytvorenie detekčného plazmidu 

Funkčne správne uchytenie enterokinázy do membrány GA bude nutné overiť 

na modelovom systéme, ktorý správne overí požadovanú vlastnosť. Preto sme súčasne 

s prvým plazmidom zabezpečujúcim produkciu enterokinázy vytvárali aj detekčný plazmid, 

obsahujúci oblasť kódujúcu Asp-Asp-Asp-Asp-Lys (DDDDK) v géne α-glukozidázy (Obr. 

3.). Ak sa nám podarí enterokinázu upevniť v membráne GA, bude schopná štiepiť α-

glukozidázu. Tá bude v médiu prítomná poštiepená a neaktívna. V opačnom prípade bude 

možné zaznamenať aktivitu α-glukozidázy na chromogénnom substráte. Použitím primerov 

malR TT His SnaBI TAA a N INV DET sme produkt α-glukozidáza obohatili o časť 

signálnej sekvencie invertázy a 2 proteázovými štiepnymi miestami pre jeho procesovanie. 

Ďalšou PCR sme pripojili zvyšnú časť signálnej sekvencie invertázy. K amplifikácii došlo 

použitím primerov INV F SalI a malR TT His SnaBI TAA. 

Štiepenie, ligáciu a transformáciu sme vykonali rovnakým spôsobom ako pri vyššie 

uvedenom konštrukte s enterokinázou. 
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Obr. 3. Konštrukt plazmidu s α-glukozidázou 

 

Záver 

Vytvorili sme konštrukt s vloženou sekvenciou pre ľudskú enterokinázu v bunkách 

E.coli DH5α. Týmto konštruktom je ešte potrebné transformovať kvasinky C. utilis, kde 

budeme testovať produkčnú schopnosť a umiestnenie. Zároveň sme pripravili detekčný 

plazmidový vektor, pomocou ktorého budeme testovať správnu funkciu a umiestnenie ľudskej 

enterokinázy v membráne GA v kvasinke C. utilis. Aj týmto plazmidom bude nutné ešte 

transformovať bunky C. utilis. 
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Abstract 
Direct and indirect non-thermal plasma treatment of plasmid DNA in various water soulutions 
Non-thermal plasma is being used in many biomedical applications, such as medicine or agriculture. 

There is evidence that plasma contains of various particles including reactive oxygen and nitrogen species 
to which the most important plasma effects are attributed. The chemical composition of the plasma depends 
on multiple factors and changes in these factors can lead to different plasma effects. Plasma treatment could be 
direct, when the studied material is treated by plasma source, or indirect, when the water, medium or some 
mixtures are treated with plasma source and then the studied material is treated with it. In our work we try 
to compare plasma effects of direct and indirect treatment on plasmid DNA topology which was treated 
in destiled water or Tris-HCl buffer solution. 

 
Keywords: plasmid; non-thermal plasma; DNA damage; DNA topology assay 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Plazma predstavuje kvázineutrálny ionizovaný plyn, o ktorom sa predpokladá, že tvorí 

viac než 99% hmoty vo vesmíre. Nachádza sa v ionosfére Zeme, je súčasťou slnečných 

eurupcií, slnečného vetra a koróny, na Zemi ju môžeme pozorovať ako bleskový elektrický 

výboj. Z hľadiska rovnovážneho stavu môžeme plazmu rozdeliť do dvoch skupín:  

na vysokoteplotnú, resp. rovnovážnu plazmu a nízkoteplotnú plazmu (NTP). Všetky častice 

vysokoteplotnej plazmy sú v termálnej rovnováhe, ich teplota je približne rovnaká.  

V nízkoteplotnej plazme, tiež studenej alebo nerovnovážnej,  je väčšina energie sústredená  

do elektrónovej zložky plazmy, čoho výsledkom je omnoho vyššia teplota elektrónov oproti 

ostatným časticiam plazmy (teplota iónov a iných molekúl sa blíži izbovej teplote) [1]. 

Chemické zloženie plazmy môže byť rôzne a závisí od zdroja plazmy alebo miesta výskytu 

vo vesmíre. Vo všeobecnosti plazmu tvoria pozitívne a negatívne nabité ióny, voľné 

elektróny, neutrálne molekuly (napr. ozón), voľné radikály (kyslíkaté a dusíkaté radikály) 

a fotóny [2].  
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 Nízkoteplotná plazma nachádza svoje využitie v rôznych odvetviach priemyslu, 

poľnohospodárstva či medicíny. Nakoľko sa v súčasnosti využíva množstvo polyetylénových 

výrobkov, ako aj výrobkov z iných polymérov, bolo potrebné zlepšiť ich povrchové 

vlastnosti. Ataeefard a kol. (2009) potvrdili, že opracovanie polyetylénových povrchov NTP 

zvyšuje ich adhezívne vlastnosti, zvyšuje zmáčateľnosť a drsnosť povrchu [3]. 

V potravinárskom priemysle sú vyhľadávané nové techniky odstránenia rôznych 

mikroorganizmov na povrchoch potravinárskych obalov, ako aj ich inaktivácia priamo  

v potravinách. Pomocou NTP je možné inaktivovať bakteriálne endospóry 

na polypropylénovom substráte, ako aj v infikovaných pšeničných zrnách, bez ich funkčného 

poškodenia [4]. V súčasnosti sa štúdie v oblasti medicíny zameriavajú na využitie NTP na 

urýchlenie hojenia rôznych povrchových rán. Ošetrenie kožných dekubitov NTP urýchlilo 

regeneráciu tkaniva, ako aj znížilo percento bakteriálnej infekcie v dekubitoch [5]. Kisch 

a kol. (2016) dokázali, že povrchové ošetrenie kože NTP zlepšuje kutánne mikrocirkulačné 

parametre, a to zvýšením saturácie kyslíka tkanivom a urýchlením prietoku krvi [6].  

 Doposiaľ bol výskum NTP zameraný hlavne na vplyv NTP na rôzne bunkové kultúry 

a poškodenie DNA bolo pozorované len ako jeden z výsledných efektov NTP na danú 

bunkovú kultúru. Predpokladá sa, že za vznik jedno- a dvojvláknových zlomov DNA je 

zodpovedná UV zložka plazmy v kombinácii s kyslíkatými a dusíkatými radikálmi. Leduc 

a kol. (2010) vystavili plazmid hrGFP-II 1 priamemu ošetreniu NTP v rôznych roztokoch 

(kultivačné médium MEME, PBS a voda), pričom plazmid suspendovaný v MEME nebol po 

ovplyvnení NTP vôbec degradovaný, v PBS bol čiastočne a vo vode bol úplne degradovaný 

po vystavení vzorky 30 s NTP [7  ̶  8]. 

 Nakoľko sa predchádzajúce experimenty zameriavajú na priame ošetrenie plazmidovej 

DNA nízkoteplotnou plazmou, naša práca sa venuje porovnaniu priameho a nepriameho 

ošetrenia plazmidu pBR322. Pomocou DNA topology assay sme sledovali vplyv NTP na 

topológiu plazmidovej DNA v rôznych roztokoch. 

  

Materiál a metódy 

V rámci našich experimentov sme pracovali s plazmidom pBR322 (New England 

Biolabs). Pomocou prístroja RPS40, ktorý predstavuje dielektrický bariérový výboj, bola 

plazma generovaná zo vzduchu pri atmosférickom tlaku. Vzorky boli ovplyvňované NTP vo 

vzdialenosti 0,5; 1 alebo 2 cm od zdroja plazmy a použité expozičné časy boli nasledovné:  

0 (negatívna kontrola), 1, 5, 10 a 15 s pre všetky tri vzdialenosti. 

Každá vzorka obsahovala 10 μl reakčnej zmesi, pričom plazmid bol rozpustený vo 
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vode alebo v Tris-HCl (Tab. 1). Negatívna aj pozitívna kontrola boli namiešané ako variant 1, 

len v pozitívnej kontrole sme 1 μl vody nahradili 1 μl FeSO4 · 7H2O (0,125 mM). Pozitívnu, 

ani negatívnu kontrolu sme nevystavili NTP. Pri experimentoch s priamym ošetrením NTP 

sme pridali plazmid priamo do reakčnej zmesi pred ovplyvnením vzoriek plazmou a pri 

experimentoch s nepriamym ošetrením NTP sme 2 μl plazmidu pridali do každej vzorky 

jednotlivo až po jej vystavení NTP. Následne sme pozorovali zmenu topologickej štruktúry 

plazmidu pomocou 1 % agarózovej gélovej elektroforézy v 0,5 x TBE pri konštantnom napätí 

100 V počas 90 min. 

 
Tab. 1. Varianty reakčnej zmesi použitej v experimente 

Celkový objem jednej reakcie (10μl) bol rozdelený medzi štandardné zložky potrebné pre správne fungovanie 
experimentu prítomné v každej reakcii a skúmané zložky typické pre danú reakciu. Koncentrácia zásobných 

roztokov: fosfátový tlmivý roztok – 0,1 M; Tris-HCl – 0,4 M. 
 

 

 DNA topology assay je metóda, ktorá sa využíva na analýzu potenciálneho 

genotoxického účinku sledovanej látky. Umožňuje elektroforeticky detegovať zmeny  

v topologickej štruktúre plazmidovej DNA. Jednotlivé topoizoméry plazmidovej DNA sa 

pohybujú rôznou rýchlosťou v agarózovom géli. Najrýchlejšie sa pohybuje superšpiralizovaná 

forma (Forma I) a najpomalšie relaxovaná cirkulárna forma (Forma II). Výsledkom 

jednovláknových zlomov DNA je konverzia superšpiralizovanej formy na relaxovanú 

cirkulárnu formu. Pri dvojvláknových zlomoch dochádza ku konverzii superšpiralizovanej 

formy na linearizovanú formu DNA (Forma III) [9]. 

 

 
Obr. 1. Schematické znázornenie migrácie jednotlivých foriem plazmidovej DNA  

pri DNA topology assay. [9]. 

 Štandardné zložky zmesi Skúmaná zložka zmesi 

Variant 1 
1 μl fosfátový tlmivý roztok 2 μl plazmid 

pBR322 

7 μl destilovaná voda 

Variant 2 7 μl Tris-HCl 
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Výsledky a diskusia 

V prvej časti experimentov sme sledovali účinok priameho ošetrenia NTP na 

poškodenie plazmidu pBR322. V prvom variante experimentov s priamym ošetrením sme 

stanovili vplyv destilovanej vody, ako skúmanej zložky zmesi, na poškodenie plazmidovej 

DNA po ošetrení NTP (Obr. 2). Z výsledkov experimentu vyplýva, že so zvyšujúcou sa 

vzdialenosťou zdroja plazmy od vzorky klesá množstvo jednovláknových zlomov 

(dvojvláknové zlomy sme nedetegovali).  

 

 
 

Obr. 2. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v prvom variante experimentu 
(skúmaná zložka je voda), pričom plazmid bol prítomný v roztoku počas ošetrenia (priame ošetrenie). 
PK – FeSO4 . 7H2O (0,125mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – 
vzdialenosť 0,5 cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od 

zdroja). 
 
 

 
 

Obr. 3. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v druhom variante experimentu 
(skúmaná zložka je Tris-HCl), pričom plazmid bol prítomný v roztoku počas ošetrenia (priame ošetrenie). 

PK – FeSO4 . 7H2O (0,125mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – 
vzdialenosť 0,5 cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od 

zdroja). 
 

Poškodenie DNA plazmidu sa tiež zvyšovalo s rastúcim expozičným časom. Pri 

použití roztoku Tris-HCl (skúmaná zložka zmesi) (Obr. 3), sa množstvo zlomov v DNA 

plazmide znížilo. So zvyšujúcou sa vzdialenosťou zdroja plazmy od  vzorky sa opäť 

znižovalo poškodenie DNA, bandy reprezentujúce jednovláknové zlomy však boli slabšie ako 

pri experimente, v ktorom sme ako skúmanú zložku použili vodu. Pri najvyššej vzdialenosti 
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(2 cm) zdroja plazmy od vzorky sme navyše nepozorovali vznik jednovláknových zlomov 

DNA. Predpokladáme, že roztok Tris-HCl dokáže ochrániť plazmidovú DNA pred 

poškodením, čo spôsobí menšiu mieru vzniku zlomov DNA. 

 V druhej časti experimentov sme sledovali vplyv nepriameho ošetrenia NTP na 

poškodenie plazmidu pBR322. V prvom variante sme ako skúmanú zložku použili 

destilovanú vodu, ktorú sme vystavili účinku NTP (Obr. 4). Bezprostredne po ošetrení vody 

sme do nej pridali plazmid a následne spustili elektroforézu. Z našich výsledkov vyplýva, že 

nepriame ošetrenie plazmidu vo vode nespôsobuje vznik zlomov DNA. Pri žiadnom 

expozičnom čase ani použitej vzdialenosti sme nezaznamenali vznik jedno- alebo 

dvojvláknových zlomov.  

 

 
 

Obr. 4. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v prvom variante experimentu 
(skúmaná zložka je voda), pričom plazmid nebol prítomný v roztoku počas ošetrenia (nepriame 

ošetrenie). 
PK – FeSO4 . 7H2O (0,125mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – 
vzdialenosť 0,5 cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od 

zdroja). 
 
 

  
 

Obr. 5. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na poškodenie plazmidovej DNA v druhom variante experimentu 
(skúmaná zložka je Tris-HCl), pričom plazmid nebol prítomný v roztoku počas ošetrenia (nepriame 

ošetrenie). 
PK – FeSO4 . 7H2O (0,125mM), NK – neošetrený plazmid, 1 – 15 s – čas ošetrenia plazmou (biela farba – 
vzdialenosť 0,5 cm od zdroja, žltá farba – vzdialenosť 1 cm od zdroja, červená farba – vzdialenosť 2 cm od 

zdroja). 
 

 Podobné výsledky sme zaznamenali pri použití roztoku Tris-HCl ako skúmanej zložky 

(Obr. 5). Predpokladáme, že plazmid musí byť prítomný v roztoku počas ošetrenia NTP, 
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v opačnom prípade zlomy v plazmidovej DNA nevznikajú. 

Naše výsledky naznačujú, že roztok Tris-HCl má na plazmid protektívny účinok. 

Okrem toho sme nepozorovali poškodenie plazmidovej DNA vo variante, keď plazmid nebol 

prítomný v  roztoku počas ošetrenia NTP. Domnievame sa, že vo vodnom roztoku vznikajú 

po interakcii s NTP častice, ktoré môžu negatívne ovplyvniť DNA plazmidu, čoho výsledkom 

je jeho poškodenie. Ak však NTP vystavíme iba roztok, tieto častice zaniknú skôr, ako sa 

dostanú do kontaktu s plazmidom. Tieto predpoklady je potrebné dokázať ďalšími analýzami. 

 

Záver 

Nakoľko má nízkoteplotná plazma veľký potenciál využitia v medicíne alebo 

poľnohospodárstve, je potrebné poznať jej vplyv na DNA. V našej práci sme dokázali, že 

roztok Tris-HCl dokáže ochrániť plazmidovú DNA pred poškodením, a že dôležitým 

faktorom pri stanovení genotoxických účinkov plazmy je aj roztok, v ktorom sa DNA 

nachádza. Okrem toho sme pri nepriamom pôsobení NTP na DNA plazmidu nepozorovali 

takmer žiadny negatívny vplyv. Táto práca môže pomôcť pri objasnení rozdielov medzi 

priamym a nepriamym ošetrením NTP, ďalšie analýzy sú však nevyhnutné pre úplne 

pochopenie tejto problematiky. 
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Abstract 
Observation of potential genotoxic properties of aluminum ions 

 Nowadays aluminum can be found almost everywhere including raw materials in cosmetics, 
pharmaceuticals, and other drug products or even in tap water. Aluminum is often used as a pigment or 
thickening agent. However, recently aluminum has been linked to many disorders such as Alzheimer, 
autoimmunity diseases or especially breast cancer. Here we measure cytotoxicity and genotoxicity of aluminum 
sulfate (AS). AS induces a tightening or tingling sensation of the skin. It also draws together or constricts body 
tissues which are effective in stopping the flow of blood or other secretions.  Concentrations of aluminum in 
antiperspirants were established by atomic absorption spectrometry. As aluminum sulfate is often in 
antiperspirants, we used mesenchymal stromal cells derived from healthy human adipose tissue from the breast 
(near the armpit). In our research we have used Comet assay that enables to detect primary DNA damages (DNA 
breaks), luminescent assay enables to detect cytotoxic effects of AS, moreover, a potential genotoxic activity of 
AS was established by DNA topology assay. 
 
Keywords: aluminum; genotoxicity; cytotoxicity; mesenchymal stromal cells; cancer 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Hliník je s históriou ľudstva spätý už veľmi dlhú dobu. Prvé zmienky siahajú do  

5. storočia pred našim letopočtom. Hliník tvorí až 8 % zemskej kôry, no aj napriek tomu to 

bol donedávna jeden z najdrahších materiálov na svete. Problémom bolo jeho spracovanie. 

V 80. rokoch 19. storočia vedci začali vyvíjať dokonalejšie procesy spracovania hliníka, čo sa 

im nakoniec aj podarilo a prejavilo sa rapídnym znížením trhovej hodnoty tohto kovu. V roku 

1858 bola jeho cena na úrovni 37 dolárov za kilogram a v dobe, kedy bratia Wrightovci 

uskutočnili svoj prvý let, jeho cena  0,6 dolára za kg [1]. Jeho skvelé vlastnosti spolu s nízkou 

cenou zapríčinili to, že v dnešnej dobe môžeme hliník alebo jeho zlúčeniny nájsť takmer 

kdekoľvek. Vyskytuje sa najmä v priemysle, farmaceutických produktoch a surovinách, 

kozmetike a vo výrobkoch používaných v domácnosti. 

 V ostatných rokoch sa v odbornej spoločnosti začali vynárať najmä otázky ohľadom  

súvisu medzi hliníkom a rakovinou prsníka [2], zápalovými a oxidačnými poškodeniami [3] 

a pri rozvoji neurodegeneratívnych ochorení [4]. Toxicita hliníka je závislá od dávky Al3+, 

ktoré je v kontakte s cieľovým tkanivom. Málokedy hladiny hliníka v organizme dosahujú 

akútnu toxicitu, avšak oveľa závažnejší problém predstavuje chronická intoxikácia [5].  

 Al3+ je výborným induktorom pri tvorbe reaktívnych foriem kyslíka (ROS). 
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Trojmocný hlinitý katión reaguje s vodou za vzniku bidentátnych superoxidových stavov 

[Al(O2)(H2O4)(+2) a Al(H2O)6
(+3)], ktoré po vytvorení komplexu s O2(•-), generujú Al 

superoxidy [Al(O2(•))](H2O)5](+2). Semiredukované AlO2(•) radikály vytláčajú 

mitochondriálne viazané železo a umožňujú tak ďalšiu tvorbu  H2O2, O2 (•-) a OH(•). Ióny 

Al3+ spôsobujú teda zväčšenie oxidačného stresu, čo môže viesť k indukcii apoptózy [6].  

 Hliník je neesenciálny kov viazaný najmä s krvným proteínom transferínom, ktorý 

reguluje absorbciu a prenos železa. Mozog je jedným z cieľových orgánov bioakumulácie 

hliníka. Hliník naviazaný na transferín dokáže prestupovať cez hematoencefalickú bariéru 

pomocou Tf-receptorom sprostredkovanej endocytózy. V mozgu môžu vytvárať ložiská, ktoré 

sú nezávislé na Tf-receptorom sprostredkovanej dráhe, kedy sa hliník asociovaný s citrátom 

vo forme citranu hlinitého dokáže ukladať v špecifických štruktúrach v mozgovom tkanive. 

Polčas exkrécie hliníka z mozgu sa určuje na približne sedem rokov [7, 8]. Abnormálna 

expresia prekurzorového amyloidného proteínu môže viesť k zvýšeniu množstva β-amyloidu. 

β-amyloid je zvyčajne v pomerne krátkom čase degradovaný proteázami (napr. neprylizín). 

V prítomnosti hliníka je produkcia neprylizínu down-regulovaná, čo môže viesť k zníženej 

miere odstraňovania β-amyloidu [9]. 

 Rakovina prsníka je najviac rozšírená forma rakoviny u žien a druhá najviac rozšírená 

forma rakoviny celosvetovo [10]. V súčasnosti sa najčastejšie rakovina prsníka vyskytuje 

na horných vonkajších kvadrantoch prsného tkaniva, pričom pred rokom 1975 bola 

lokalizácia výrazne odlišná. Výsledky dokázali prítomnosť hliníka v prsnom tkanive pri 

používaní antiperspirantov. Štúdia tiež preukázala zvýšené riziko medzi rakovinou prsníka 

a častým používaním antiperspirantov [11]. 

 V našej práci sme sa zamerali na hliník, ktorý sa nachádza v antiperspirantoch (síran 

hlinitý, AS). AS sa využíva v antiperspirantoch a deodorantoch pre jeho schopnosti 

kontrahovať tkanivá, čo je efektívne pre obmedzenie prietoku krvi alebo pre zníženie sekrécie 

potu. Koncentrácia hliníka bola stanovená pomocou atómovej absorbčnej spektrometrie. 

Najväčšia nameraná koncentrácia hliníka dosahovala 296 122 µg/l (C1). Okrem tejto sme ešte 

využívali polovičnú koncentráciu, t.j. 148 061 µg/l (C2). Vzhľadom k miestu použitia 

deodorantov a antiperspirantov sme sa rozhodli pracovať s mezenchymálnymi stromálnymi 

bunkami (MSCs).  MSCs bunky boli izolované zo zdravého tukového tkaniva z oblasti 

prsníka.  

 Cieľom našej práce bolo zistiť, či sú sledované koncentrácie AS cytotoxické 

a genotoxické pre zdravé mezenchymálne stromálne bunky. 
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Materiál a metódy 

 Luminescent assay - používali sme kit The CellTiter-Glo® (Promega) a merali na 

prístroji LUMIstar GALAXY (BMG Labtechnologies, Nemecko). Kit deteguje živé bunky na 

základe kvantifikácie ATP prítomného v metabolicky aktívnych bunkách. Kit funguje na 

základe lýzy a generácie luminiscenčného signálu, ktorý je priamo úmerný koncentrácii ATP 

[12]. Ako pozitívnu kontrolu sme využívali neovplyvnené MSCs. Luminiscenčný signál bol 

meraný ihneď (t=0), ale aj po ustálení signálu po desiatich minútach (t=10). Bunky boli 

ovplyvnené koncentráciami 296 122µg/l (C1) a 148 061 µg/l (C2). MSCs boli sledované 

v suspenzii, ale aj po prisadnutí a adhezii na povrchu dna platničky.  

 Comet assay – je metóda, pomocou ktorej je možné detegovať DNA poškodenie 

(jedno- a dvojvláknové zlomy DNA, apurínové alebo apyrimidínové miesta alebo apoptózu 

jadra) úrovni jednej bunky [13]. MSCs boli inkubované s AS 15 minút. Po inkubácii sme 

bunky premyli roztokom PBS. Po lýze buniek a odvíjaní proteínov prebehla elektroforéza (30 

min, 25 V, 4 °C). Vzorky boli farbené farbivom GelRed, pozorované pomocou 

fluorescenčného mikroskopu OLYMPUS. Výsledky boli vyhodnotené pomocou programu 

CometScoreTM  (TriTek Corp.). Ako pozitívna kontrola bol použitý 100 µM peroxid vodíka 

a ako negatívna kontrola bunky opracované roztokom PBS. Bunky boli ovplyvnené AS 

v koncentráciach 296 122 µg/l (C1) a 148 061 µg/l (C2). 

 DNA topology assay – elektroforetické monitorovanie DNA poškodzujúceho alebo 

protektívneho účinku rôznych látok [14]. DNA zlomy sú sledované na základe zmeny 

topológie plazmidu pBR322 (New England Biolabs) zo superšpiralizovanej formy (Forma I) 

na relaxovanú cirkulárnu formu (Forma II). Ako pozitívnu kontrolu sme použili plazmid 

pBR322 ošetrený chloridom železitým, ktorý vyvolal zmenu topologickej formy (Forma I  

Forma II) a  ako negatívnu kontrolu sme použili natívny plazmid (Forma I). Sledovali sme 

účinky 1 M, 100 mM, 10 mM a 1 mM síranu hlinitého v časoch 30, 20, 10 a 0 minút  

pri 7,7 V/cm. 

 

Výsledky a diskusia 

Luminiscenčný test sme robili v piatich opakovaniach. Na Obr. 1. môžeme sledovať 

mieru životaschopnosti buniek v suspenzii pred a po ustálení signálu. Obr. 1. ukazuje 93 % 

úmrtnosť buniek pri koncentrácii C1 (t=0 minút) a 42 % úmrtnosť pri C2. Z Obr. 1. vyplýva, 

že po ustálení signálu (t=10 minút) bola úmrtnosť buniek 98 % (C1) a 27 % (C2). Znížené 

prežívanie buniek sme mohli  pozorovať aj po adhézii buniek na stenu platničky. V druhom 

prípade (Obr. 2.) možno pozorovať ešte vyššiu úmrtnosť buniek ako v prvej sérii 
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experimentov. Pred stabilizáciou signálu na Obr. 2. (t=0 minút) sme pozorovali 94 % 

úmrtnosť buniek pri C1 a 74 % úmrtnosť buniek pri C2. Obr. 2. (t=10 minút) zobrazuje 97 % 

úmrtnosť buniek pri C1 a 76 % úmrtnosť pri C2. Na základe výsledkov predpokladáme, že 

AS môže mať na MSCs cytotoxický účinok pri sledovaných koncentráciách, pričom tento 

účinok stúpa so zvyšujúcou sa koncentráciou. 

 

 
 

Obr. 1. Životaschopnosť buniek v suspenzii – ľavý graf zobrazuje životaschopnosť buniek po ovplyvnení AS 
v čase 0. min, pravý graf zobrazuje životaschopnosť buniek po ovplyvnení AS po ustálení signálu v čase 10 min. 

 

 
 

Obr. 2. Životaschopnosť buniek po adhézii  – ľavý graf zobrazuje životaschopnosť buniek po ovplyvnení AS 
v čase 0. min, pravý graf zobrazuje životaschopnosť buniek po ovplyvnení AS po ustálení signálu v čase 10 min. 

 

Comet assay – Výsledky (Obr. 3) ukazujú nárast množstva fragmentov DNA v 

chvoste kométy oproti negatívnej kontrole (PBS). Namerané hodnoty dosahovali 30,55 % 

(C1) a 22 % (C2) oproti negatívnej kontrole (1,31 %). Na základe výsledkov usudzujeme, že 

sledované koncentrácie AS môžu mať na MSCs genotoxický efekt. 

 

 
 

Obr. 3. Comet assay - percentuálne množstvo DNA v chvoste kométy. 
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DNA topology assay – vzorky boli inkubované so síranom hlinitým po dobu 30, 20, 10 

a 0 minút. Skúmali sme účinok 1 M (červená farba), 100 mM (oranžová farba), 10 mM 

(modrá farba), 1 mM (cyklaménová farba) síranu hlinitého (Obr. 4.). Pozitívne kontroly sa 

nachádzajú v dráhach 1, 8, 14 a 21 a negatívne kontroly sú v dráhach 2, 9, 15 a 22. Pri 

koncentrácii 1 M sme pozorovali blokovanie migrácie plazmidu, na základe čoho 

predpokladáme vznik komplexu alebo zrazeniny, ktorá by mohla znemožniť jeho prechod 

elektroforetickým gélom vo všetkých pozorovaných časoch. Pri 100 mM koncentrácii sme 

pozorovali úplne poštiepenie bakteriálneho plazmidu pBR322 vo všetkých časoch, čo sa 

prejavilo ako „smír“. Poštiepenie plazmidu a s tým súvisiaca zmena topologickej formy je 

spôsobená tvorbou ROS, ktoré atakujú plazmid. V časoch 30, 20, 10 minút možno pozorovať 

čiastočné zmeny topologickej formy plazmidu (Forma I  Forma II). V čase 0 minút však 

k tejto zmene nedošlo. Pri použití 1 mM koncentrácie došlo k zmene zo superšpiralizovanej 

formy na otvorenú kruhovú formu len po 30 minútach. V ostatných časoch k tejto zmene 

nedošlo. Na základe týchto výsledkov predpokladáme, že síran hlinitý v uvedených 

koncentráciách môže mať genotoxický účinok na plazmid pBR322.  

 

 
 

Obr. 4. DNA topology assay – Pozitívne kontroly (plazmid + Fe2+) sa nachádzajú v dráhach 1, 8, 14 a 21 a 
negatívne kontroly (intaktný plazmid) sú v dráhach 2, 9, 15 a 22. Vzorky boli inkubované so síranom hlinitým 

po dobu 30, 20, 10 a 0 minút. Skúmali sme účinok 1 M (červená farba), 100 mM (oranžová farba), 10 mM 
(modrá farba), 1 mM (cyklaménová farba) síranu hlinitého 

 

Záver 

 Na základe výsledkov predpokladáme, že sledované koncentrácie síranu hlinitého 

môžu mať cytotoxický a genotoxický efekt na mezenchymálne stromálne bunky prsného 

tkaniva. Naše tvrdenie podporuje aj fakt, že síran hlinitý mal genotoxický účinok aj na 

plazmid pBR322. Presný mechanizmus cytotoxicity je doposiaľ neznámy. Našou hypotézou 

však je, že by mohol byť spôsobený výraznou zmenou hodnoty pH. V ďalších experimentoch 

sa preto zameriame na sledovanie presného mechanizmu cytotoxicity síranu hlinitého na 
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mezenchymálne stromálne bunky. Na odhalenie molekulárneho mechanizmu účinku síranu 

hlinitého na živé bunky chceme použiť metódu prietokovej cytometrie, pomocou ktorej 

zmeriame množstvo ROS v bunkách pred a po ovplyvnení skúmanou látkou.  
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Abstract 
Antibacterial activity is the most evaluated and investigated biological property of honey. Although 

several antibacterial compounds have been identified, the mechanism underlying the antibacterial activity of 
honey has not been fully elucidated. The goal of this study was to evaluate the overall antibacterial activity of 57 
Slovak blossom honeys against Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa and investigate the role of 
bee-derived glucose oxidase (GOX) enzyme in antibacterial action of honey. Overall antibacterial activity of the 
honeys was statistically significant correlated with the level of total H2O2 in diluted honeys. No correlation was 
found between content of GOX and level of H2O2 in honey samples. Gained results suggest that the antibacterial 
activity of blossom honeys is not directly dependent on GOX content. 
 

Keywords: honey; glucose oxidase; hydrogen peroxide; antibacterial activity 

 

Introduction and Objectives 

Honey, a bee product, offers a broad-spectrum of biological properties such as 

antimicrobial and wound healing activity. The mechanism underlying the antibacterial 

activity of honey has not been fully elucidated. Besides high sugar content, low pH and water 

activity, it has been shown that hydrogen peroxide (H2O2)and the bee-derived antibacterial 

peptide defensin-1 are considered the major components responsible for the antibacterial 

activity of honey, with the exception of manuka honey[1 - 2].  

According to very recent studies, antibacterial effect of European honeys was mostly 

due to the presence of H2O2. H2O2 is generated by GOX-mediated conversion of glucose to 

gluconic acid under aerobic conditions in diluted honey. The levels of H2O2 may differ from 

honey to honey, and several factors may affect the total concentration of H2O2. Although, 

H2O2 is a key antibacterial compound in diluted honey, some studies showed that its level in 

different honeys did not correlate with their overall antibacterial activity [3 - 6]. 

The aim of this study was to prepare the recombinant GOX, determine the content of 

GOX in the analysed honeys and investigate the role of GOX in honey antibacterial activity, 

particularly in blossom honey types. 
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Materials and methods 

Honey samples. Honey samples (n=57) collected in 2016 were received from 

beekeepers from several regions of Slovakia. Upon receiving, they were immediately stored 

in plastic containers at 4 °C in the dark.  

Construction of the expression plasmid. Primers for the synthesis of the cDNA 

encoding mature GOX, which served as the insert for construction of the expression plasmid, 

were designed based on the GOX cDNA sequence as follows:sense 5’-

GGCGCGCGCCCATGGAGCCGTGCCAGCGC-3’; antisense 5’-

GGCGCGCGCGGCCGCCAGTAATTGAAGTAATTCTCC-3’. The amplified cDNA 

fragment was purified, digested with NcoI and NotI, then ligated into the pET28b(+) vector, 

to construct the expression plasmid pET28-GOX. The resulting plasmid was transformed 

using a standard heat-shock method into DH5αE. coli and verified by DNA sequencing 

analysis. The correct plasmid encoded a translational fusion protein containing the mature 

protein sequence of bee GOX, followed by a 6xHis tag. 

Expression and purification of the recombinant GOX (rGOX). E. coli Rosetta-gami 

(DE3) was used as the host for expression of the heterologous protein. To express rGOX, an 

E. coli/pET28-GOX clone was selected and inoculated into 15 ml LB medium supplemented 

with appropriate antibiotics, then cultured at 37 °C overnight with shaking at 250 rpm. The 

overnight culture was diluted 100-fold into fresh LB medium (the total volume for expression 

of rGOX was 1,200 ml) with antibiotics. When the cell culture reached an absorbance at 600 

nm of about 0.5, the expression of rGOX was induced by the addition of IPTG to a final 

concentration of 1.0mM. After 4 h of incubation at 37 °C 250 rpm, the harvested cells were 

centrifuged at 4,000 rpm for 10 min. The rGOX was isolated from crude bacterial lysate 

under denaturing conditions by affinity chromatography employing Ni–NTA. A soluble 

protein fraction from the harvested cells was extracted using B-Per Reagent. After 

centrifugation at 14,000 rpm for 20 min, the supernatant was removed and the pellet was 

solubilised in denaturation buffer (6 M urea, 0.02 M Tris-HCl, 0.5 M NaCl, pH 8.0). The 

obtained lysate was loaded onto the Ni–NTA column and pure rGOX was eluted with 

denaturing buffer supplemented with 250 mM imidazole. After Ni-NTA chromatography, 

purified rGOX was subjected to exchange buffer using a PD-10 desalting column. The purity 

of rGOX was analysed by SDS-PAGE, and total protein content was measured using the 

Quick Start Bradford protein assay (Bio-Rad, CA, USA).  

Quantification of GOX by immunoblotting. Aliquots (15 μl) of 50% (w/w) honey 

solution were resolved by SDS-PAGE. The proteins were transferred onto a 0.22-μm 
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nitrocellulose membrane in 12 mMTris, 95mM glycine and 20% methanol using the wet 

blotting procedure. The membrane was blocked for 1 h in a Tris-buffered saline-Tween 

(TBST) buffer containing 5% non-fat dried milk and incubated overnight with a rabbit 

polyclonal antibody against honeybee GOX (1:2,000 in TBST). After washing with TBST, 

the membranes were incubated for 2 h in blocking buffer containing goat anti-rabbit 

horseradish peroxidase-linked antibodies (1:2,500 in TBST). Immunoreactive bands were 

detected in solution containing dissolved SigmaFast 3,3-diaminobenzidine tablets, and 

specific bands were quantified by densitometry using ImageJ software. 

Determination of honey antibacterial activity. The antibacterial activity of honey 

samples was assessed against the isolates Pseudomonas aeruginosa CCM1960 and 

Staphylococcus aureus CCM4223.The antibacterial efficacy of the honey samples was 

evaluated with a minimum inhibitory concentration (MIC) assay. Overnight bacterial culture 

was suspended in PBS, pH 7.2, and the turbidity of the suspension was adjusted to 

108CFU/ml and diluted with Mueller-Hinton broth (MHB) medium to a final concentration of 

106CFU/ml. Then, 10 μl aliquots of suspension were inoculated into each well of sterile 96-

well plates. The final volume in each well was 100 μl, consisting of 90 μl of sterile medium or 

diluted honey and 10 μl of bacterial suspension. After 18 h of incubation at 37°C, bacterial 

growth inhibition was determined by monitoring the optical density at 490 nm.  

 Statistical analysis. One-way ANOVA and Tukey’s multiple comparison tests were 

used to evaluate antibacterial efficacy. The Pearson correlation test was used for correlation 

analysis. The data are expressed as mean values with the standard deviation (SD). Data with 

Pvalues smaller than 0.05 were considered as statistically significant.  

 

Results and discussion 

Antibacterial activity is the most evaluated and investigated biological activity of 

honey. Nevertheless, the mechanism of honey antibacterial action has not been described in a 

sufficient, detailed manner. In this study, we characterised the inhibitory and bactericidal 

activity of 57 Slovak blossom honeys,and established a semi-quantitative assay for 

determining GOX content. We purified rGOX by affinity chromatography employing Ni–

NTA column. In Figure 1, purified mutant rGOX was shown in elution fractions. The rabbit 

polyclonal anti-honeybee GOX antibody and prepared rGOX were used to quantify GOX by 

the wet Western blot assay. No cross-reaction with other honey proteins could be detected. A 

strong linear relationship (r = 0.984) between rGOX amount and band volume intensity was 

observed in the calibration curve created for quantification of GOX in honey (Figure 2).  
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Fig. 1. Purification of recombinant glucose oxidase under denaturing conditions by affinity 
chromatography. M – marker, BC – before column, FT – flow through, W- wash fraction, E – elution fraction 

 

 
 

Fig. 2. Quantitative calibration curve of recombinant glucose oxidase protein 
 

Furthermore, we elucidated the role of GOX in honey antibacterial activity. Currently, 

it is believed that H2O2 is solely produced by GOX-mediated conversion of glucose to 

gluconic acid under aerobic conditions in diluted honey. However, this dogma is now in 

doubt, and our results, together with our previous recent observations [7], strongly support the 

theory by which H2O2 in diluted honey is also produced via an alternative non-enzymatic 

pathway. The fact that no relationship between enzymatic activity of GOX and H2O2 level in 

blossom honeys was found and that honeys showed the same MIC values before and after 
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total protein digestion provided clear evidence that amounts of GOX have no effect on the 

antibacterial activity of blossom honeys. The GOX content in analysed set of blossom honey 

samples, determined by the established semi-quantitative assay, ranged from 5.0 to 56.4 μg/g 

with an average value of 29.7 μg/g. Acacia honey samples (No. 1-15) contained the highest 

amount of GOX, with an average value of 33.7 μg/g of honey (Figure 3). The lowest content, 

with average value of 24.3 μg/g of honey, was determined in rapeseed samples. 

 

 
 

Fig. 3. Glucose oxidase (GOX) content in blossom honey samples (n = 57). GOX content was 
determined using a novel, established semi-quantitative assay based on polyclonal antibody against GOX. 

Results were expressed as μg of GOX per g of honey 
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Fig. 4. Graphical representation of the relationship between the content of glucose oxidase (GOX) and the 
overall antibacterial activity of blossom honey samples (n = 57) against Staphylococcus aureus and 

Pseudomonas aeruginosa isolates. A Pearson correlation test was used for correlation analysis. 
 

No correlation was found between GOX content and MIC values (Figure 3) for both 

tested bacteria, among the blossom honey samples (r = 0.022, P = 0.87 for S. aureus and r = 
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0.001, P = 0.99 for P. aeruginosa). This observation suggested that the level of GOX in 

honey was not a critical factor for overall honey antibacterial activity.  

 

Conclusion 

The aim of this study was to develop and optimize the semi-quantitative determination 

of GOX honey bee enzyme in honey and determine the antibacterial activity of various types 

of Slovak honey samples against two pathogens, Staphylococcus aureus and Pseudomonas 

aeruginosa. We also determined the content of GOX in the analysed honeys and investigated 

the role of H2O2 in blossom honey antibacterial activity. Taken together, our results strongly 

suggest that there is no relationship between the level of GOX and antibacterial activity in the 

analysed blossom honeys. 
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Abstract 

Study of cytotoxic and antiviral activity of new synthesised quinolone/quinoline derivatives 
Murine gammaherpesvirus is a worldwide model which serves for the study of various aspects of 

gammaherpesviral infection. Quinolones are considered as a pharmaceutically attractive compounds with a 
broad-spectrum activity. The aim of this study was to evaluate the potential antiviral effects of three new 
synthesised quinolone/quinoline derivatives on replication of murine gammaherpesvirus 68 (MHV-68) in vitro. 
At first, cytotoxicity of the tested compounds was assessed by observation under a microscope and by MTT 
assay.  The test substances were not cytotoxic for Vero cells. In order to determine potential antiviral activity of 
tested compounds, the cytopathic effect reduction assay and plaque assay were performed. There was observed 
low antiviral activity of VS 15F. We did not detect antiviral activity with VS 16F and VS 16D. 

 

Keywords: MHV-68; quinolones; quinolines; cytotoxic activity; antiviral activity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy z radu Herpesvirales sú rozšírené na celom svete a pravdepodobne každý 

živočíšny druh je hostiteľom minimálne jedného herpesvírusu. Ľudské herpetické vírusy 

patria do čeľade Herpesviridae a do podčeľadí Alphaherpesvirinae, Betaherpesvirinae 

a Gammaherpesvirinae [1]. Gamaherpesvírusy sú charakteristické tým, že sú schopné vyvolať 

lymfoprolifertívne ochorenia. Medzi významné ľudské lymfotropné gamaherpesvírusy patrí 

vírus Epsteina a Barrovej (EBV) a vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom (KSV) [2]. 

V histórii gamaherpesvírusov bola veľmi významná izolácia myšacieho herpetického vírusu 

(MHV) [3]. V roku 1997 bol osekvenovaný celý genóm MHV a bola potvrdená  jeho 

homológia s vírusom EBV, KSV a Herpesvírusu saimiri [4]. Na základe sledovania priebehu 

MHV infekcie in vitro aj in vivo sa stal MHV celosvetovo uznávaným modelom pre výskum 

ľudských gamaherpesvírusov [5].  

 Chinolóny patria do skupiny farmaceuticky atraktívnych zlúčením  s rôznymi 

biologickými aktivitami. Známe sú ich antibiotické, antibakteriálne a antimykotické účinky. 

Rôzne štúdie potvrdili taktiež inhibičný účinok derivátov chinolónov proti vírusu imunitnej 

nedostatočnosti ľudí (HIV) a vírusu hepatitídy typu C. Boli nasyntetizované nové konjugáty 
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chinolónu/chinolínu s glykotriazolom. Takéto prepojenie s polyhydroxylovanou sacharidovou 

jednotkou by mohlo zvýšiť biologickú aktivitu týchto  zlúčenín [6, 7]. 

Cieľom našej práce bolo zistiť, či novonasyntetizované deriváty chinolónu/ chinolínu 

s naviazanou sacharidovou jednotkou majú antivírusový efekt na replikáciu MHV-68 v in 

vitro podmienkach na modeli Vero buniek. Prvým krokom bolo sledovanie cytotoxicity 

potencionálnych antivírusových látok na bunkovej línii Vero a následne sledovanie ich 

antivírusovej aktivity.  

 

Materiál a metódy 

Vero bunková línia – stabilizovaná adherentná bunková línia fibroblastoidného tvaru, 

derivovaná z obličky mačiaka zeleného (Cercopithecus aethiops). 

MHV-68 – prototypový myšací herpetický vírus, ktorý bol prvýkrát izolovaný 

z myšovitého hlodavca druhu Myodes glareolus pod vedením akademika Blaškoviča v roku 

1976 na katedre Všeobecnej a aplikovanej virológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v spolupráci s Virologickým ústavom Slovenskej akadémie vied 

v Bratislave [3]. 

Deriváty chinolónu/chinolínu – na testovanie cytotoxickej a antivírusovej aktivity nám 

boli poskytnuté deriváty chinolónu/chinolínu s naviazanou cukornou zložkou (VS 15F, VS 

16F, VS 16D) (Tab. 1). Zásobné roztoky sme pripravili rozpustením práškovej/kryštálovej 

formy látok v DMSO a následne prefiltrovali cez 0,2 µm filter. Zásobné roztoky jednotlivých 

látok boli ďalej riedené do príslušných koncentrácií v DMEM s 2% obsahom FBS. 

MTT test – inkubácia skúmaných látok s bunkami prebiehala 96 hodín v termostate pri 

teplote 37°C s 5% obsahom CO2. Následne sme na bunky pridali 10 µl MTT s koncentráciou 

5 mg/ml a bunky boli inkubované v termostate pri 37°C ďalšie 2 hodiny. Po tejto inkubácii 

sme médium z buniek odsali a  pridali 100 µl DMSO. Absorbancia bola meraná na čítačke 

mikrotitračných platničiek pri vlnovej dĺžke 570 nm s referenčnou vlnovou dĺžkou 690 nm. 

Test zábrany cytopatického efektu (CPE) – Ako prvé sme si založili 96 jamkovú 

platničku s Vero bunkami. Po vytvorení bunkovej jednovrstvy sme bunky infikovali vírusom 

MHV-68 s multiplicitou infekcie (MOI) 0,02 a nechali vírus adsorbovať na bunky 90 minút 

v termostate pri 37°C s 5% obsahom CO2. Po adsorpcii sme z buniek odsali reziduálny vírus 

a na jamky sme pridali 100 µl skúmaných látok. Ako kontrola vírusu slúžili infikované bunky, 

ktoré boli inkubované s nariedeným rozpúšťadlom. Následne sme pod mikroskopom sledovali 

priebeh tvorby cytopatického efektu. Bunky, na ktorých sme spozorovali zábranu tvorby 

cytopatického efektu v porovnaní s kontrolou vírusu, sme spolu s médiom odpichli. Odpichli 

263



sme aj bunky s kontrolou vírusu. Obsah sme vložili do eppendorfiek a nechali 3x zmraziť 

a rozmraziť a vložili do centrifúgy (3000 otáčok/min po dobu 10 minút). Supernatant, 

v ktorom sa nachádza vírus,  sme ďalej použili pri kvantifikácii antivírusového účinku 

skúmaných látok. 

Plaková titrácia – Kontrolu vírusu a deriváty chinolónu/chinolínu s potencionálnym 

antivírusovým účinkom z predchádzajúceho pokusu sme si desiatkovo nariedili (10-1 až 10-

4) v DMEM s 9% obsahom FBS. Vyrastené Vero bunky na 24 jamkovej platničke  sme 

infikovali s týmito riedeniami a nechali inkubovať 90 min v termostate s teplotou 37°C a s 5% 

obsahom CO2 . Po adsorpcii sme z buniek odsali reziduálny vírus a bunky sme prekryli CMC. 

Po uplynutí 6 dní od infekcie sme CMC odsali, bunky sme zafarbili kryštálovou violeťou a 

plaky sme spočítali pod mikroskopom. 

 
Tab. 1 Chemické vzorce a názvy testovaných derivátov chinolónu/chinolínu. 
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Výsledky a diskusia 

 Pre počiatočný skríning novosyntetizovaných látok je podstatné určenie ich 

cytotoxických účinkov. V našej štúdii bola životaschopnosť buniek pod vplyvom testovaných 

derivátov chinolónov skúmaná prostredníctvom pozorovania pod mikroskopom, následne 

presnejším MTT testom. Pri MTT teste bola optická denzita (OD) vypočítaná ako rozdiel 

medzi absorbanciou, nameranou pri vlnovej dĺžke 570 nm, a referenčnou vlnovou dĺžkou. 

Percentuálny podiel životaschopných buniek bol vypočítaný podľa vzťahu: 

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑎𝑠𝑐ℎ𝑜𝑝𝑛𝑜𝑠ť(%) = 𝑂𝐷𝑣𝑧
𝑂𝐷𝑘

∙ 100, kde ODvz je optická denzita buniek, inkubovaných 

s testovanou látkou, a ODk je optická denzita kontrolných buniek, inkubovaných 

s rozpúšťadlom.  

 

264



    
 

Obr. 1. Sledovanie životaschopnosti buniek pod mikroskopom pri ich inkubácii s  derivátmi 
chinolónu/chinolínu 

(A) VS 15F - koncentrácia 10 μg/ml v 0,675% DMSO, (B) VS 16F- koncentrácia 10 μg/ml v 0,5% DMSO, (C) 
VS 16D- koncentrácia 10 μg/ml v 0,5% DMSO, (D) bunky inkubované s 0,5% DMSO riedenom v DMEM s 2% 
obsahom FBS. Hustota buniek v jednovrstve a morfológia Vero buniek v prítomnosti  testovaných derivátov je 

porovnateľná s kontrolnými bunkami. 
 

 
 

Obr. 2. MTT test- percentuálna životaschopnosť buniek pri ich inkubácii s  derivátmi chinolónu/chinolínu 
Vero bunky boli inkubované s derivátmi chinolónu/chinolínu VS 15F, VS 16F a VS 16D s koncentráciou 10 

μg/ml počas 96 hodín. Uvedené dáta reprezentujú priemerné hodnoty, získané z dvoch nezávislých experimentov 
v paralelkách. 

 

Pri sledovaní životaschopnosti buniek pod mikroskopom sme zistili, že  hustota buniek 

v jednovrstve a morfológia Vero buniek v prítomnosti derivátov chinolónu/chinolínu je 

porovnateľná s kontrolnými bunkami, t.j. skúmané látky nie sú cytotoxické. To sme taktiež 

potvrdili presnejším MTT testom, kde percentuálna životaschopnosť buniek pod vplyvom  

testovaných derivátov presahuje 80%, čím môžeme povedať, že dané látky nepôsobia na 

bunky cytotoxicky a sú vhodné na ich ďalšie skúmanie. 

Ďalším testom, ktorý sme uskutočnili, bol test zábrany CPE. Týmto testom sme 

sledovali vplyv testovaných látok na replikáciu MHV-68 pod mikroskopom.  
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Obr. 3. Test zábrany CPE  
(A) Vero bunky infikované MHV-68, MOI=0,02 a ošetrené VS 15F s koncentráciou 10 μg/ml, (B) Vero bunky 

infikované MHV-68, MOI=0,02 a ošetrené VS 16F s koncentráciou 10 μg/ml, (C) Vero bunky infikované MHV-
68, MOI=0,02 a ošetrené VS 16D s koncentráciou 10 μg/ml, (D) Vero bunky infikované MHV-68 s MOI=0,02 

a prekryté 0,5% DMSO riedenom v DMEM s 2% obsahom FBS. 
 

Pri tomto teste sme po 96 hodinách od infekcie a inkubácie s derivátmi 

chinolónu/chinolínu pod mikroskopom spozorovali, že látka VS 15F negatívne pôsobí na 

replikáciu MHV-68. Bunky s médiom sme odpichli a množstvo vírusu sme stanovili plakovou 

titráciou. Ako kontrola nám slúžili bunky infikované  MHV-68 s MOI=0,02 a prekryté 0,5% 

DMSO (množstvo vírusu sme taktiež stanovili plakovou titráciou).  

 

                   10-1                     10-2                 10-3         10-4 

 
 

Obr. 4. Plaková titrácia- MHV+ VS 15F 
 Po zafarbení buniek kryštálovou violeťou sme v riedení 10-4 spočítali počet plakov a následne vypočítali 

množstvo vírusu v jednotkách PFU/ml. 
 

                   10-1                     10-2                 10-3         10-4 

 
 

Obr. 5. Plaková titrácia- kontrola MHV+ 0,5% DMSO  
Po zafarbení buniek kryštálovou violeťou sme v riedení 10-4 spočítali počet plakov a následne vypočítali 

množstvo vírusu v jednotkách PFU/ml. 
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Z výpočtu z plakovej titrácie vírusu sme zistili, že priemerný titer vírusu z výsledkov 3 

nezávislých experimentov po ošetrení látkou VS 15F bol 2,92∙105 PFU/ml. Titer kontrolného 

vírusu pri rovnakých podmienkach je 1,3∙106 PFU/ml.  

 

Záver 

Skúmané látky v koncentrácii 10 µg/ml negatívne neovplyvňovali životaschopnosť 

buniek, čo sme potvrdili dvoma testami. Daná koncentrácia skúmaných látok však nemala 

antivírusový účinok na replikáciu MHV-68, pri látke VS 15F bol jej antivírusový účinok na 

replikáciu MHV-68 v podmienkach in vitro len minimálny.  
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Abstract 

The glycoside hydrolase (GH) family 126 was established based on the X-ray structure determination of 
the amylolytic enzyme CPF_2247. Its original identification as a putative carbohydrate-active enzyme was based 
on its low, yet significant sequence identity to members of the family GH8. The screening of the CPF_2247 on 
carbohydrate substrates demonstrated its activity on glycogen and amylose, thus classifying this protein as an “α-
amylase”, however, there are apparent inconsistencies concerning the exact enzyme specificity of the “amylase” 
CPF_2247, since it exhibits both the endo- and exo-mode of action. The family GH126 currently counts more 
than 750 amino acid sequences solely from Bacteria. The present study delivers a detailed in silico analysis of 
over 350 selected amino acid sequences from the family GH126, featuring sequence comparison, locations of 
highly conserved regions and an evolutionary comparison.  
 

Keywords: glycoside hydrolase; CAZy database; amylase; in silico analysis 

 

Introduction and Objectives 

Glycoside hydrolases (GHs) are carbohydrate-active enzymes catalyzing the 

hydrolysis of glycosidic bonds in saccharides employing either retaining or inverting 

mechanism [1]. The family GH126 was established based on the X-ray structure 

determination of the amylolytic enzyme CPF_2247 from Clostridium perfringens ATCC 

13124 genome [2]. Its original identification was based on its low, yet significant sequence 

identity (~20%) to members of the family GH8, which are inverting endo-β-1,4-glucanases 

[3]. As the family GH8 forms the clan GH-M with GH48 [4], the CPF_2247 protein also 

exhibits similarities with members of the family GH48 [2]. The screening of the CPF_2247 on 

carbohydrate substrates demonstrated interestingly its activity on glycogen and amylose, thus 

classifying this protein as an “α-amylase” [2]. It should be pointed out, however, there are 

apparent inconsistencies concerning the exact enzyme specificity of the “α-amylase” 

CPF_2247, since it exhibits both the endo- and exo-mode of action [2]. Moreover, there is a 

difficulty of understanding how a retaining α-amylase could share the catalytic mechanism 

with above-mentioned inverting β-glucanases [5]. The family GH126 currently counts more 

than 750 members, whereas the Clostridium perfringens “α-amylase” is still the only 

characterized enzyme in the family GH126. It is thus of interest to shed some light on 
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sequence-structural details and evolutionary relatedness of this potentially novel α-amylase 

family, especially with regard to the existence of the main α-amylase family GH13 (the clan 

GH-H) [5,6] and the two additional α-amylase families GH57 and GH119 [7,8]. The main 

goal of the present study was to deliver a detailed in silico analysis of selected sequences from 

the family GH126, featuring a sequence comparison, location of highly conserved sequence 

regions (CSRs) and an evolutionary comparison. A major part of the study has been focused 

on a comparative structural analysis of the “α-amylase” CPF_2247 from Clostridium 

perfringens with representatives of other GH families in the CAZy database [1] that share the 

same catalytic (α/α)6-barrel fold in an effort to reveal potential evolutionary relatedness. 

 

Materials and methods 

Amino acid sequences used in the data set were selected from the CAZy database [1] 

entry for family GH126 and extracted from GenBank [9] and UniProt [10]. Thus 351 

nonredundant sequences were selected from the family GH126 from CAZy by excluding any 

sequence duplicates and shorter sequence fragments that did not contain the proposed 

catalytic residues. The sequence dataset was submitted for sequence alignment using the 

online tool Clustal Omega [11]. Possible CSRs were located manually based on the 

alignment. There was a higher ratio of conserved amino acids in the surrounding area of 4 

conserved amino acids, which were also present in families GH8 and GH48 [2]. Three 

additional regions with higher ratios of conserved amino acid have been identified throughout 

the family. The evolutionary tree was calculated using Clustal-X [12] aplying the neighbour-

joining clustering and the bootsrap method. Only slight manual alignment tuning was 

necessary. The calculated tree was displayed using the online visualization tool iTOL [13]. 

  Further on, a structural comparison was performed using the tertiary structure of 

CPF_2247 (code: 3REN) [2] with GH families with a determined (α/α)6–barrel structure of 

the catalytic domain. Newly created families, GH142, GH144, GH146 and GH149 were 

omitted from this analysis due to a lack of structures or unspecified catalytic residues. Out of 

the 19 GH families included in this structural study, 147 tertiary structures were selected for 

comparison. The structural information was retrieved from the Protein Data Bank [14]. The 

online tool MultiProt [15] was used to create individual structural overlaps of 3REN with the 

selected 147 structures. 

 

Results and discussion 

The presented in silico study is based on a detailed analysis of 351 selected non-
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redundant amino acid sequences from the family GH126. Sequence alignment demonstrated a 

high degree of similarity among the sequences. In total, 5 invariant residues have been 

revealed, 3 of which being formed by the eventual catalytic diad, Glu and Asp, and a 

functional tyrosine proposed in the original X-crystallographic work [2]. The arginine 

succeeding the catalytic base (Asp) by a few residues and the tyrosine closer to the C-terminal 

end of the sequence represent the two additional invariant residues identified in the present 

study. Based on the alignment, 7 short stretches were suggested as CSRs characteristic of the 

family GH126. They contain the 5 identified invariant amino acid residues.  

Evolutionary tree was calculated based on the alignment and was manually divided 

into 9 evolutionarily distinct groups. The two hypothetical family GH126 members from 

Kurthia sp. and Desulfosporosinus acidiphilus were not included in any of the 9 groups due to 

their rather separate position in the evolutionary tree.  

The tertiary structure analysis was performed comparing the GH126 “α-amylase” from 

Clostridium perfringens (code: 3REN) with proteins from 19 GH families possessing the 

same (α/α)6-barrel fold of the catalytic domain. As expected, a high structural similarity 

concerning the proposed catalytic acid (Glu) was seen between the GH126 “α-amylase” and 

members of both families GH8 [3] and GH48 [4]. Even the catalytic base (Asp), which did 

not overlap perfectly, was placed very close to its GH8 and GH48 catalytic counterparts. 

Further structural analysis revealed, however, an interesting resemblance to the retaining α-

mannanases from the family GH76. A detailed overlap demonstrates a convincingly shared 

position of the proposed catalytic base (Asp136) with the corresponding catalytic base 

(Asp125; the α-mannanase from Bacillus circulans numbering [16]) in the family GH76. This 

structural similarity thus indicates although a remote, but pronounced evolutionary relatedness 

between the two retaining families GH126 and GH76. 

 

Conclusion 

The present in silico study tries to shed some light on the less characterized family 

GH126 and its possible evolutionary connections within the CAZy database. The sequence 

alignment of the 351 unique sequences allows for identification of possible CSRs; these could 

be beneficial in distinguishing future sequences and their categorization as a GH126 family 

member. The sequence alignment also led to the creation of an evolutionary tree with branch 

organization that suggest further categorization of GH126 sequences into 9 groups; further 

research is needed to distinguish possible protein function differences of these sequences. The 

structural analysis of 3REN with proteins from other GH families with a well established 
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(α/α)6-barrel catalytic fold proved its structural relatedness with β-glucanases of families GH8 

and GH48 as well as suggest a evolutionary connection with members of the retaining α-

mannanase family GH76.  

 

Acknowledgement 

This work was supported by the grant No. 2/0146/17 from the Slovak Grant Agency 

VEGA. 

 

References 

[1] Lombard V., Ramulu H. G., Drula E., et al. (2014) Nucleic Acid Res. 42, p. 490 

[2] Ficko-Blean E., Stuart C. P., Boraston A. B. (2011) Proteins 79(10), p. 2771 

[3] Guerin D. M., Lascombe M. B., Costabel M., et al. (2002) J. Mol. Biol. 316(5), p. 1061 

[4] Guimaraes B. G., Souchon H., Lytle B. L., et al. (2002) J. Mol. Biol. 320(3), p. 587  

[5] Janecek S., Svensson B., MacGregor E. A. (2014) Cell. Mol. Life Sci. 71(7), p. 1149 

[6] Janecek S., Gabrisko M. (2016) Cell. Mol. Life Sci. 73(14), p. 2707 

[7] Martinovicova M., Janecek S. (2018) 3 Biotech 8(7), p.307 

[8] Janecek S., Kuchtova A. (2012) FEBS Lett. 586(19), p. 3360 

[9] Benson D. A., Clark K., Karsch-Mizrachi I., et al. (2014) Nucleic Acids Res. 42, p. 2 

[10] UniProt Consortium (2014) Nucleic Acids Res. 42, p. 1 

[11] Sievers F., Wilm A., Dineen D., et al. (2011) Mol. Syst. Bio. 7(1), p. 539 

[12] Larkin M. A., Blackshields G., Brown N. P., et al.  (2007) Bioinformatics 23(21), 

p. 2947 

[13] Letunic I., Bork P. (2007) Bioinformatics 23(1), p. 127 

[14] Berman H. M., Westbrook J., Feng Z., et al. (2000) Nucleic Acids Res. 28(1), p. 235 

[15] Shatsky M., Nussinov R., Wolfson H. J. (2004) Proteins 56(1), p. 143 

[16] Thompson A. J., Speciale G., Iglesias-Fernandez J., et al. (2015)Angew. Chem. Int. Ed. 

Engl. 54(18), p. 5378 

271

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%C3%A9rin%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11884144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lascombe%20MB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11884144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costabel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11884144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11884144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thompson%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25772148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Speciale%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25772148
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iglesias-Fern%C3%A1ndez%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25772148


Identification of preleukemic fusion genes characteristic for acute myeloid 
leukemia from umbilical cord blood of Slovak healthy newborns 

 
Daniela Klimová, Mireia Viñas 

 
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Genetics, 
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovak republic; klimova40@ uniba.sk 

 

 

Abstract 
Acute childhood leukemia is the most common cancer in children. During hematopoietic stem/ 

progenitor cell (HSPC) proliferation chromosomal translocations arise resulting in the formation of preleukemic 
fusion genes (PFG). The incidence of these PFGs is high, that is why we analyzed the presence of some of the 
most common Acute Myeloid Leukemia (AML)-associated PFGs; AML1-ETO, PML-RARA and MLL-AF9 to 
elucidate the prenatal origin of leukemia. The frequency of these fusions was measured by RT-qPCR from the 
UCB HS/PC samples. The three PFGs get positivity in our analysis, with the PML-RARA (41,9%) being the 
most frequent PFG reaching higher frequency than described in literature. We can affirm that fusion genes are 
present, in a non underestimated frequency, in both affected and healthy children and so they could represent a 
turnover in the final development of the disease. Further studies are needed to determinate the implications of the 
presence of this fusion genes in healthy children, and the internal and external factors that may contribute to their 
evolution to malignant clones.  
 
Keywords: leukemia; preleukemic fusion genes (PFG); umbilical cord blood (UCB) 

 

Introduction and Objectives 

Leukemia is a cancer of the blood cells that affects white blood cells (WBC) of the 

hematopoietic system, the leukocytes, which are in charge of protecting human body from 

invasion by foreign molecules and even abnormal own cells. In leukemia, WBCs proliferate 

uncontrollably and so they do not perform correctly their function [1]. 

Acute childhood leukemia, the most common cancer in children (80%), is a multistep 

process, caused by the accumulation of two types of genetic abnormalities. A primary 

aberration, usually a chromosomal translocation that results in a preleukemic fusion gene 

(PFG) generating a chimerical protein with altered properties. Then, this preleukemic clone 

gets the full leukemic transformation with the acquisition of a secondary genetic aberration, 

usually a point mutation.  These PFG have been proven to arise predominantly in utero during 

embryonic/fetal development, and make it useful the study of umbilical cord blood samples 

(UCB) [2-4]. 

Even leukemia has been studied for many years, it is not clear in which subpopulation 

this PFG arise, although many PFG have been identified and studied. Among the most 

common leukemia fusion genes we had focused on PML-RARA, AML1-ETO and MLL-AF9 

that are associated with AML. Taking advantage of the high sensitivity of Real-time PCR 
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(RT-PCR), reaching the level of about 1-3 copies/105 cells, we looked for the frequency of 

these fusions in the hematopoietic stem cell populations (HSC) of UCB samples. 

Our work is mainly focused on identification of the most frequent and prognostically 

important AML related PFG in UCB of Slovak neonates by the RT-qPCR method. The fact is 

that PFGs mentioned above are present not only in blood of patients who suffer from 

leukemia, bud also in blood of healthy children. Our presumption is based on results of 

several studies, which show that the incidence of PFGs is higher than leukemia itself.  

 

Materials and methods 

UCB samples were obtained on the basis of written parental informed consent within 

24 hours of child‘s birth and processed using standard gradient centrifugation by 

LymphoSepTM (MP Biomedicals, USA). Samples which were not processed within 24 hours 

were excluded from resultant analysis because of prevention of degradation of cells and RNA. 

Subsequently MNC were frozen in cell freezing medium [40% RPMI, 50% FBS, 10% DMSO 

(Sigma-Aldrich, Munich, Germany)] and stored in liquid nitrogen.  

Before starting isolation, we had to properly defreeze cells, which were stored in liquid 

nitrogen. Isolation of total RNA was performed according to protocol recommended by the 

manufacturer (NucleoSpin RNA). RNA was eluted in 20 µl of RNAse-free H2O (twice) and 

centrifuged at 11000g for 1 min. 2,5 µl of filtrate was collected for measure on 

Spectrophotometer ND-1000. 

Isolated RNA from previous step was used as template for transcription to cDNA. 

Total volume of our reaction mixture was 40 μl. 1-3 μg RNA, 4 μl random hexamers:oligo 

(dT) 1:1 (100µM) and (DEPC+) water were added into 24 μl volume in sterile PCR tubes and 

quickly centrifuged. To avoid creation of secondary structures, our samples needed to be 

incubated in PCR cycler at 65°C for 5 min. In the next step they were swiftly cooled down in 

-20°C box for approximately 20 sec. Then we put our mixtures into 4°C box and added 8 μl 

of reaction buffer, 2 μl dNTPs (10 mM), 2 μl Ribolock (20 U/μl) and 2 μl reverse 

transcriptase (200 U/μl). Our mixtures were quickly vortexed, centrifuged and put into the 

PCR cycler where the synthesis occurred.  

 2 μl cDNA and 18 μl of reaction mix were added into total a volume 20 μl. This mix 

consisted of specific forward and reverse primers (300nM each), Taqman probe (200nM), 

DEPC+ water, and 5x Mastermix (5x HOT FIREPol probe qPCR mix plus with ROX, 

manufacturer Solis Biodyne 5xHOT FIRE). Our samples were analyzed in triplicates by 

reason of statistical correctness, and also negative controls without template were used. The 
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quality of RNA was determined by quantification of control ABL gene. 400, 4000, 40000 and 

400000 copies of cABL standards were quantified to make calibration curve.  

To count the number of copies of given PFGs, ARIA MX Real Time PCR System by Agilent 

Technologies or BIO-RAD CFX96 Real-Time system were used.  

The RT-qPCR product needs to be purified to get rid of primers, dNTPs and probe, 

amplified by standard PCR and also cleaned up from primers, dNTPs, polymerase and buffer. 

Consequent product serves as insert, which was cloned to vector processed by same 

restriction endonucleases as our insert. Plasmid containing our product and ampicillin 

resistance is later transformed into competent E.coli cells. White colonies representing 

ampicillin resistant cells and confirming the presence of our product are harvested for colony 

PCR to attest the size of our vector. Subsequently the isolation of plasmid is performed, then 

confirming by standard PCR again and sequenced. 

 

Results and discussion 

We isolated RNA from 67 healthy probands for detecting AML1-ETO, 74 healthy 

patients for PML-RARA and 64 healthy patients for MLL-AF9 PFGs. For detecting all three 

PFGs the same probands samples were used, with exception PML-RARA and AML1-ETO, 

where we took account also some extra samples from previous analyses. The isolated RNA 

and cDNA accomplished the criteria for following experiments. The calibration curve was 

created based on used cABL standards with Efficiency = 100.6 %; R2 = 1; Slope = 3.32. The 

number of control gene ABL was above the minimal rate of 10000 copies in all tested 

samples.  

We have analyzed fusion transcripts from 67 probands to detect AML1-ETO fusion 

genes. The number of positive samples quantified by RT-qPCR was 9/67 (13.4 %). An 

average number of copies per 100 000 was 3.39. These 9 samples which showed positive 

signal were collected for later validation of possible false positivity by sequencing. The data 

were analyzed by BioRad software and Agilent ARIA MX software. The parameters of RT-

qPCR runs were E=150%; R2=0,98; Slope=2,504.  

Results from analysis of PML-RARA gene fusions were detected also by RT-qPCR 

constructed by Bio-Rad CFX Manager and Agilent ARIA MX software. We have detected  

31/74 (31.9 %) probands positive for this fusion gene, with an average copy number 7.74 per 

100 000 cells. The parameters of RT-qPCR runs were E=95.7 %, R2 = 0.997; Slope=3.42. 

We performed the quantitative measurement also of presence the preleukemic fusion 

gene MLL-AF9 in umbilical cord blood of healthy neonates. MLL-AF9 was found in 5 
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probands out of 64 (7.8 %). An average copy number of MLL-AF9 per 100 000 cells was 3.5. 

The parameters of RT-qPCR runs were E=88.1 %, R2 = 0.985; Slope=3.64. All information 

about positivity of these three fusion genes are summarized in Figure 1. 

 

Fig. 1. Number of positive probands among the different PFGs.  
PML-RARA gene fusion appears to be the most frequent were the positivity was found in 43/74 samples, where 

19 were positive in 1/3 replicates, 7 in 2/3 replicates and 5 for 3/3 replicates. The second fusion gene was 
AML1-ETO with frequency 8 positives from 1/3 replicates and 1 from 2/3 replicates. The least frequents was 

MLL-AF9 with affirmative signal for 4 from 1/3 replicates and 1 from 2/3 replicates. 
 

A lot of studies have provided the incidence of PFGs based on analyzing RNA by RT-

qPCR or nested PCR [2, 4-7] 

AML1-ETO was analyzed in 67 healthy probands. Our results show that 9 out of 67 

samples (13.4 %) are positive for this gene fusion. Even though the number of copies was 

low, according to main parameters of RT-qPCR (E, R2, Slope, calibration curve) and 

negativity of negative control tested in octuplicates, we could consider those results as correct. 

Since the incidence of this fusion gene is much higher than other studies show, our results will 

be confirmed by standard PCR and sequencing. For example, Mori et al. (2002) proved that 

the frequency of AML1-ETO in healthy probands is only 1/496 samples (0,2 %) by RT-qPCR 

method with sensitivity 10-5 equal as ours.  

 PML-RARA was detected in 31/74 probands, therefore, the frequency of this which is 

fusion transcript was 41.9 %. The sequencing of first 17 probands revealed that none of them 

contains a PML-RARA fusion transcript, they contained only one of the genes, or only partial 

sequences of both genes, or even different genes not associated with leukemia. These 
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preliminary data suggest that the frequency of PML-RARA among 74 probands is going to be 

much lower than that based on RT-qPCR results.  The incidence of this fusion gene has not 

been described in UCB in healthy individuals yet, even Song et al. (2011) showed that the 

incidence of PML-RARA was 7/10 (70 %) and 20/38 (52%) in newborns and adults 

respectively. They used, though, method of nested PCR that is more sensitive than the 

standard RT-qPCR. However, this method is highly susceptible to contamination, making the 

results questionable. 

MLL-AF9 fusion gene was present in 5 probands out of 64 (7.8 %) and there are no 

studies available for comparison.  

 

Conclusion 

We found that some of the most common fusion genes associated with leukemia are 

present in the UCB of healthy individuals. PML-RARA was found to be present in the 

greatest frequency, with a 41,9% followed by AML1-ETO with a 13,4% and MLL-AF9 with 

a 7,8%. For stating the incidence of these genes RT-qPCR was used, but its sensitivity is 

limited to 1-3 copies/100000 cells so it need to be validated by sequencing, on which we are 

working at the moment. It is diagnostically important to scan the presence of these 

preleukemic clones and indentify the subpopulation, which is the most susceptible for origin 

of these PFGs. This could help to better determinate the predisposition of leukemia and also 

to testify the cell transplantation to minimize the risk of donor-cell leukemia. Incapability to 

validate the RT-qPCR data at least for PML-RARA (0/17) suggests the necessity to confirm 

the positivity of analyzed samples by sequencing, thus excluding the false positivity of the 

screening.  
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Abstract 

Analysis of selected guanylyl-cyclases as candidate receptors of Ion transport peptide (ITP) in Bombyx mori 
ITP and ITPL are neuropeptides involved in many essential processes in insects. BNGR-A2 and BNGR-

A24 were identified as ITP receptors and BNGR-A34 as an ITPL receptor in Bombyx mori. A structuraly similar EH 
peptide functions through a guanylyl cyclase receptor. Therefore we decided to examine selected guanylyl cyclases – 
BMgn004110 and BMgn015331 - as putative receptors for ITP. In this work we identified 5’ regions of 
BMgn004110 and BMgn015331 which declined from sequences observed in databases. Nevertheless, we found that 
guanylyl cyclases BMgn004110 and BMgn015331 do not contain ligand-binding domains, therefore they are not 
receptors for ITP. However, using in situ hybridization, we showed their presence in testes and accessory glands 
which suggests a role in ITP signaling. 
 

Keywords: silkworm; neuropeptide; ITP; GPCR; GC 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neuropeptidy sú signálne molekuly podieľajúce sa u živočíchov na vývoji, reprodukcii 

a správaní [1]. Neuropeptidy nie sú rozmanité len čo sa týka funkcie, ale aj štruktúrou a ich 

lokalizáciou. U hmyzu sú produkované neurosekrečnými bunkami, interneurónmi centrálnej 

nervovej sústavy a endokrinnými bunkami čreva [2]. 

Na identifikáciu a skúmanie neuropeptidov je vhodným modelom hmyz. V genetike 

a fyziológii hmyzu sa ako modelový organizmus využíva Bombyx mori. Doposiaľ je u Bombyx 

mori známych 82 génov kódujúcich stovky neuropeptidov a 59 neuropeptidových receptorov [3]. 

Väčšina neuropeptidových receptorov patrí medzi G-protein coupled receptor (GPCR) [1].  

Zamerali sme sa na identifikáciu receptorov neuropeptidov Ion transport peptide (ITP) 

a ITP-like (ITPL). ITP a jeho zostrihový variant ITPL boli prvýkrát identifikované u Schistocerca 

gregaria [4,5]. N-koniec týchto neuropeptidov je kódovaný rovnakým exónom, naopak ich C-

konce sú kódované odlišnými exónmi. C-konce ITP a ITPL sa navyše líšia tým, že u ITP je tento 

koniec amidovaný, a u ITPL zostáva s voľnou karboxylovou skupinou. ITP je produkovaný 6 

pármi laterálnych neurosekrečných buniek v mozgu. Tie vysielajú axóny do retrocerebrálneho 

neurohemálneho komplexu corpora cardiaca/corpora allata (CC/CA komplex). Z CC/CA 
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komplexu je ITP pravdepodobne vylučovaný do hemolymfy. Tie isté bunky produkujú u B. 

mori aj ITPL. ITPL je silno produkovaný v laterálnych interneurónoch v  hrudných a brušných 

gangliách a v periférnych nervových bunkách vysielajúcich axóny do transverzného nervu 

v každom brušnom článku húsenice [6]. Okrem toho je ITP produkovaný v zhluku buniek 

terminálneho ganglia. Tento zhluk je špecifický pre dospelé samce. Zhluk buniek terminálneho 

ganglia vysiela axóny inervujúce pohlavné orgány (Gáliková, nepublikované výsledky). 

Receptory pre ITP a ITPL boli identifikované počas skríningu 34 orphan BNGR 

(Bombyx Neuropeptide G protein-coupled Receptors). Receptorom pre ITPL je BNGR-A24 

a ITP pôsobí prostredníctvom receptorov BNGR-A2 a BNGR-A34. V rovnakej práci, však 

pozorovali Nagai a kol., že signalizácia prostredníctvom ITP vedie k zvýšeným hladinám 

cGMP [7]. Navyše boli u muchy Bactrocera dorsalis  pre eklózny hormón (EH), štruktúrne 

podobný ITP, identifikované 2 guanylát cyklázové (GC) receptory – BdmGC-1 a jeho izoforma 

BdmGC-1B [8]. Keďže je ITP produkovaný v zhluku buniek terminálneho ganglia inervujúcom 

testes, rozhodli sme sa zamerať na GC, ktoré sa podľa transkriptomických dát nachádzajú v testes 

a akcesorických žľazách. Využili sme pritom sekvenačné dáta transkriptómov získané na našom 

pracovisku, ktoré zahŕňali rôzne periférne orgány a časti CNS Bombyx mori. 

 

Materiál a metódy  

Počas všetkých experimentov sme pracovali s líniou Bombyx mori N4 (Kunihiro Shiomi, 

Japonsko). Izolované tkanivá sme uchovávali v 4% paraformaldehyde. 

Transkripty génov BMgn004110 a BMgn015331 sme lokalizovali využitím metódy in 

situ hybridizácie (ISH) s digoxigenínom značenými antisense DNA próbami. Na navrhnutie 

primerov pre špecifické próby sme využili program Primer3. Primery sme navrhovali do 

nasledovných sekvencií: BMgn004110 (XM_021350763.1, dĺžka próby 709bp); BMgn015331 

(AK387628.1, dĺžka próby 673bp). Všetky primery použité v tejto práci sú zhrnuté v Tab. 1. Ako 

templát na prípravu prób sme použili cDNA z celých gonád samcov prepísanú pomocou 

SMARTer PCR cDNA synthesis (Takara Bio). Značené próby sme pripravili reverse primerom a 

kitom PCR Dig Probe Synthesis Kit (Roche Life Science) [8].  

Reverzne transkribovaná cDNA prepísaná pomocou SMARTer™ PCR cDNA synthesis 

kitu obsahuje na 5’ aj 3’ konci adaptéry. Špecifickú oblasť adaptérov sme využili pri stanovení 5’ 

koncov mRNA modifikovanou metódou RACE (Rapid Amplification of cDNA Ends). Na tento 
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úsek sme navrhli primer 5’ SMART (1245, Tab.1), ktorý slúžil ako forward primer v RACE 

reakciách. K 5’ SMART sme navrhli 3 nestovacie reverse primery. Ampifikovaný úsek s týmito 

primermi sme naniesli na 1% agarózový gél, vyrezali z gélu a zaklonovali do vektora pGEM-T 

easy. Následne sme takéto plazmidy osekvenovali. 

 
Tab. 1. Prehľad primerov použitých na prípravu prób na ISH a na stanovenie 5‘ koncov. 

 
Primer ID Názov primeru Nukleotidová sekvencia (5’-3’) 

1914 BMgn004110 probe F TGTTAAGGCAGCCGAGTACA 

1916 BMgn004110 probe R AGAACATGACCGACGACTCC 

1904 BMgn015331 probe F TGATTAGGCACCCGTCAAAA 

1905 BMgn015331 probe R ACTTTGACATCTGTTTCGTAGGA 

1245 5’RACE SMART GTATCAACGCAGAGTACGCG 

1997 BMgn004110 5’RACE 1 CGTTCACATACATCCAGGCG 

1998 BMgn004110 5’RACE 2 CGCAATCGATAGCGTTGTGA 

1999 BMgn004110 5’RACE 3 GACCACCTCGATTTTCATTTGT 

1905 BMgn015331 5’RACE 1 ACTTTGACATCTGTTTCGTAGGA 

1995 BMgn015331 5’RACE 2 TGTGAGTCTGTATGTTCCTCCTTT 

1996 BMgn015331 5’RACE 3 TGTACTTGGGTTCGTCGTCA 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe transkriptómu sme vybrali 2 GC (BMgn004110 a BMgn015331), ktoré sa 

nachádzajú v testes a akcesorických žľazách samcov. Sekvencie týchto GC sme získali 

z databázy B. mori – KAIKObase [9]. Na základe analýzy tejto sekvencie v databáze 

konzervovaných domén (CDD) obsahuje BMgn004110 2 konzervované domény nukleotidyl 

cykláz III. triedy, ale žiadnu ligand viažucu doménu, ktorá by naznačovala jej receptorovú 

funkciu. Nukleotidová sekvencia GC BMgn004110 je len predikovaná, preto sme analyzovali jej 

5’ koniec metódou RACE. Tá naozaj odhalila 127 bp dlhý doposiaľ neidentifikovaný úsek na 5’ 

konci BMgn004110, označený ako Unknown v Obr. 1. Táto sekvencia mení polohu ŠTART 

kodónu a v konečnom dôsledku aj aminokyselinovú sekvenciu. Prítomnosť konzervovaných 

cyklázových domén však ostáva nezmenená. Sekvencia identifikovaná metódou RACE je príliš 

krátka a ani po analýze v CDD sme neidentifikovali ligand viažucu doménu BMgn004110. 
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Obr. 1. Schematická mapa BMgn004110  – Fialovými šípkami sú naznačené polohy nasadania primerov z Tab.1 
použitých počas experimentov. Primer 1245 -  5’RACE SMART – nasadá na špecifický úsek pridávaný k cDNA 

počas reverznej transkripcie. Oranžová oblasť označená Unknown predstavuje novo-identifikovanú sekvenciu 
metódou RACE. Zelené oblasti vyznačujú konzervované cyklázové domény a oranžová šípka naznačuje otvorený 

čítací rámec. 
 

V rámci sekvencie BMgn015331 získanej z KAIKObase sme taktiež identifikovali 

konzervovanú doménu nukleotidyl cykláz III. triedy, ale žiadnu ligand viažucu doménu. Metódou 

RACE sme na 5’ konci BMgn015331 identifikovali neznámu 23bp dlhú sekvenciu, v 

schematickej mape BMgn015331 označenú ako Unknown (Obr. 2). Sekvencia BMgn015331 

z databázy s ktorou sme pracovali bola síce full length, napriek tomu sa v nej spomínaný 23bp 

úsek nenachádzal. Prítomnosť 23bp úseku nezmenila pozíciu ŠTART kodónu ani poradie 

aminokyselín. 

 

 
Obr. 2. Schematická mapa BMgn015331 – Fialovými šípkami sú naznačené polohy nasadania primerov z Tab.1 

použitých počas experimentov. Oranžová oblasť - Unknown predstavuje identifikovanú sekvenciu metódou RACE. 
Zelená oblasť vyznačuje konzervovanú cyklázovú doménu a oranžová šípka naznačuje otvorený čítací rámec. 

 

Transkripty génov pre BMgn004110 a BMgn015331 sme lokalizovali v CNS a gonádach 

samcov metódou ISH. U GC BMgn015331 sme pozorovali najsilnejšiu rekaciu v testes. 
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Akcesorické žľazy  boli po ISH len minimálne zafarbené, ale na povrchu sme pozorovali 

mozaikovitú štruktúru (Obr. 3A). V CNS bola reakcia negatívna čo potvrdzujú aj 

transkriptomické dáta. Po ISH s próbami na detekciu transkriptov BMgn004110 sme opäť 

pozorovali výrazne pozitívnu reakciu v testes a mozaikovitú štruktúru v akcesorických žľazách 

(Obr. 3B). Aj v tomto prípade sme nepozorovali reakciu v CNS.  

  

 
Obr. 3. Detekcia guanylát cykláz v akcesorických žľazách  – a) ISH s použitím BMgn015331 próby; b) ISH 

s použitím próby BMgn004110. Mierka 10µm. 

 

Záver 

Metódou RACE sme identifikovali 127bp úsek na 5’ konci BMgn004110. Identifikovaná 

sekvencia zmenila pozíciu ŠTART kodónu a aminokyselinovú sekvenciu BMgn004110. Nový 

exón však neviedol k identifikácii ligand viažucej domény. Podobne u BMgn015331 sme 

identifikovali 23bp sekvenciu na 5’ konci BMgn015331. Tento však nezasahoval do čítacieho 

rámca a nachádzal sa upstream od ŠTART kodónu. U oboch GC sa nám nepodarilo identifikovať 

ligand viažucu doménu, ktoré by naznačovali receptorovú funkciu týchto GC. Metódou ISH sme 

však potvrdili prítomnosť transkriptov BMgn004110 a BMgn015331 v testes a akcesorických 

žľazách, ktoré sú inervované ITP. Tento fakt naznačuje, že GC BMgn004110 a BMgn015331 

síce nie sú receptorovými GC pre ITP, ale môžu byť súčasťou jeho signálnej dráhy. Pre 

potvrdenie tejto hypozézy by boli potrebné ďalšie experimenty.  Budeme tiež opakovať ISH  na 

tkanivách z rôznych štádií imág samcov. Pre kompletizáciu sekvencií overíme 3’ konce 

BMgn004110 a Bmgn015331 metódou RACE.  
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Abstract 
The effect of LCMV infection on the host cell metabolism  
Viruses are obligate intracellular parasites that alter many cellular processes to create optimal conditions 

for viral replication. In the last decade, metabolomic studies have shown that viruses induce large alterations in 
host cellular metabolism. There is a specific analogy between the metabolic pathways influenced by the viral 
infection and oncogenesis. Our studies might contribute to the revelation of new facts of the metabolic 
alterations required for the replication of LCMV virus. This knowledge may lead to new therapeutic approaches 
through targeted inhibition of specific cellular metabolic pathways.  
 

Keywords: LCMV; metabolism; glycolysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy sú intracelulárne parazity, ktoré nemajú vlastný proteosyntetický aparát, a preto 

je ich životný cyklus striktne naviazaný na hostiteľskú bunku. V posledných desaťročiach sa 

zistilo, že počas vírusovej infekcie dochádza k modulácii metabolizmu hostiteľskej bunky. 

Vírusovou infekciou boli ovplyvnené metabolické dráhy ako glykolýza, citrátový cyklus, 

glutaminolýza, syntéza nukleových kyselín, či syntéza lipidov [1]. Moduláciou metabolizmu 

v hostiteľskej bunke si vírusy zabezpečia optimálne podmienky na replikáciu genómu, jeho 

vbalenie, skladanie nových viriónov a zlepšenie prežívania infikovaných buniek [2].  

Taktiež sa zistila určitá paralela medzi metabolickými preferenciami nádorových 

buniek a metabolizmom v bunkách infikovaných vírusom. Počas vírusovej infekcie dochádza 

k modulácii rovnakých metabolických dráh, ako v nádorových bunkách [3].  

Väčšina študovaných vírusov vyvoláva podobné zmeny v metabolizme hostiteľskej 

bunky, ale existujú aj jedinečné modifikácie, ktoré sú špecifické pre jednotlivé vírusy [4]. 

O metabolických preferenciách vírusov čeľade Arenaviridae zatiaľ neboli robené štúdie. Preto 

sme sa rozhodli zamerať sa na vírus lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV), ktorý je 

prototypovým vírusom tejto čeľade. Porozumenie, akým spôsobom vírus LCMV modifikuje 
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jednotlivé metabolické dráhy, môže prispieť k objasneniu životného cyklu ďalších 

mammarenavírusov a tiež k liečbe vírusovej infekcie. 

 

Materiál a metódy 

Bunkové línie a vírusy: bunková línia VERO E6 – opičie epiteliálne bunky izolované 

z obličiek, bunková línia MRC 5 – primárne ľudské embryonálne pľúcne fibroblasty, vírus 

LCM, kmeň Armstrong (ARM) - 1.107 FFU/ml  

Určenie kinetiky vírusovej infekcie. MRC-5 buky sme infikovali LCMV kmeňom 

ARM s MOI3 a vo vybraných časových intervaloch (2h, 4h, 6h, 8, 10h, 12h, 24h, 48h, 72h) 

sme odoberali infekčné médium. Titer vírusu v médiu sme určili mierne modifikovanou 

metódou fokus forming assay ako bola popísaná v Lukacikova et al. [5]. Na základe počtu 

fokusov sme stanovili kinetiku vírusovej infekcie. 

Izolácia vírusovej RNA a reverzná transkripcia. Z kontrolných a LCMV 

infikovaných MRC5 buniek, bola pomocou kitu RNease Mini Kit (Qiagen) vyizolovaná 

vírusová RNA. Použitím kitu High – Capacity cDNA Reverse Transcription (Applied 

Biosystem) bol 1µg vyizolovanej RNA transkribovaný do cDNA podľa priloženého 

protokolu. 

Kvantitatívna Real Time PCR. Kvantifikácia génovej expresie prebiehala pomocou 

kvantitatívnej real time PCR (qPCR) s použitím kitu PowerUp SYBR™ Green Master 

Mix (Thermo Fisher) v prístroji Step One (Applied Biosystems). Pre qPCR analýzu sa použila 

ako templát pripravená cDNA z kontrolných a infikovaných buniek a primery pre gény 

kódujúce transportéry glukózy (GLUT1,GLUT3), hexokinázu 1 a 2, (HK1, HK2), pyruvát 

kinázu (PKM2), laktát dehydrogenázu (LDH), pyruvát dehydrogenázu (PDH), α-ketoglutarát 

dehydrogenázu (OGDH), fosfoglycerát dehydrogenázu (PHGDH). Relatívna zmena v expresii 

analyzovaného produktu v infikovaných bunkách bola stanovená oproti neinfikovanej 

kontrole  metódou ΔΔCt. Ako endogénna kontrola pre jednotlivé merania slúžil referenčný 

gén β-aktín (ACTB).  

 Sledovanie aktivity laktát dehydrogenázy. Na stanovenie aktivity laktát 

dehydrogenázy v lyzátoch infikovaných a neinfikovaných MRC-5 buniek sme použili Laktate 

Dehydrogenase Activity Assay kit (Sigma).  

Stanovenie koncentrácie proteínov. Koncentráciu celkových proteínov sme stanovili 

pomocou BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific).  

Sledovanie hladiny laktátu. Z infikovaných a neinfikovaných MRC-5 buniek 

vyrastených v jednovrstve na Petriho miske sme odsali médium, v ktorom sme detegovali 
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množstvo laktátu. Na stanovenie hladiny laktátu v odobratom médiu sme použili Laktate 

Assay kit (Sigma).  

 

Výsledky a diskusia 

Vo vybraných časových intervaloch sme z infikovaných MRC-5 buniek odobrali 

médium, v ktorom sme určili množstvo infekčných častíc pomocou focus forming assay.   Na 

základe množstva spočítaných fokusov v sledovaných časových intervaloch sme stanovili 

jednotlivé štádiá infekcie (Obr1.). V časovom intervale 4h po infekcii sme síce detegovali 

fokusy, ale v ďalších časových intervaloch počet fokusov klesal. 4h po infekcii ešte 

nedochádzalo k tvorbe nových viriónov, a preto môžeme tento časový interval považovať za 

predviremické štádium. Od 8h po infekcii mal počet fokusov stúpajúcu tendenciu. Maximálnu 

tvorbu fokusov sme zaznamenali 24h po infekcii. Tento časový interval sme označili ako 

viremické štádium. Výrazný pokles tvorby fokusov nastal 72h po infekcii, teda ide 

o postviremické štádium.   

 

 
Obr. 1. Kinetika infekcie vírusu LCM  

Titer vírusu v médiu odobranom v rôznych časoch po infekcii bol stanovený metódou focus forming assay. 
Predviremické štádium 4h p.i., viremické štádium 24h p.i., postviremické štádium 72h p.i. 

 

Glukóza predstavuje významným zdroj energie a uhlíka, ktorý je zapojený v mnohých 

metabolických reakciách. Základnou metabolickou dráhou rozkladu glukózy je glykolýza. 

Táto metabolická dráha je jednou z kľúčových metabolických dráh, pretože je prepojená 

s ďalšími významnými metabolickými dráhami, akými sú Krebsov cyklus a pentózová dráha. 

Glykolýza je taktiež modulovaná v mnohých nádorových bunkách a v bunkách infikovaných 

vírusom. Keďže o vplyve vírusu LCM na metabolizmus hostiteľskej bunky zatiaľ veľa 

nevieme, rozhodli sme sa sledovať metabolizmus glukózy počas vírusovej infekcie. 

Pomocou qPCR sme v infikovaných a neinfikovaných MRC-5 bunkách detegovali 
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transkripciu vybraných génov, ktoré sú translatované do proteínov, ktoré sú zapojené do 

metabolizovania glukózy (Obr.2).  

 

 
Obr. 2. Porovnanie hladiny vybraných transkriptov v infikovaných a neinfikovaných MRC-5 bunkách 
Na obrázku sú znázornené grafy, ktoré zachytávajú hladinu vybraných transkriptov 4h, 24h a 72h po infekcii. 

Ako kontrola sú použité neinfikované MRC-5 bunky. 
 

Jedným z transportérov, ktorý zabezpečuje import glukózy do bunky je glukózový 

prenášač (GLUT). Pomocou metódy qPCR sme zistili, že hladina transkriptov GLUT1 je 24h 

po infekcii zvýšená v infikovaných bunkách. Výraznejšie zmeny v náraste transkriptov 

GLUT3 sme v infikovaných bunkách zaznamenali 72h po infekcii. Prvým enzýmom 

glykolýzy je hexokináza (HK). Na základe qPCR sme zistili, že 24h po vírusovej infekcii 

dochádza k nárastu transkriptov HK1 a HK2. Navyše, aj 72h po infekcii sme detegovali 

zvýšenú hladinu transkriptov HK2 v porovnaní s kontrolou.  Ďalším významným enzýmom 

glykolýzy je pyruvát kináza (PKM2), ktorý zabezpečuje posledný krok glykolytickej dráhy 

a to konverziu fosfoenolpyruvátu na pyruvát. Aj v prípade PKM2 sme pozorovali v 

infikovaných bunkách nárast transkriptov 24h po infekcii. Enzýmy laktát dehydrogenáza 

(LDH) a pyruvát dehydrogenáza (PDH) sú antagonistami. Zatiaľ čo LDH konvertuje pyruvát 

na laktát, PDH zabezpečuje konverziu pyruvátu na AcetylCoA, ktorý následne vstupuje do 

Krebsovho cyklu. K miernejším zmenám v množstve transkriptov LDH a PDH došlo taktiež 

24h po infekcii. Množstvo transkriptov LDH sa v infikovaných bunkách mierne znížilo 

a naopak v infikovaných bunkách sme pozorovali zvýšenú hladinu transkriptov PDH. Na 

základe týchto zistení predpokladáme, že metabolizovanie glukózy ďalej pokračuje 
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v Krebsovom cykle, čo nám čiastočne potvrdili mierny nárast transkriptov enzýmu α-

ketoglutarát dehydrogenázy (OGDH) v infikovaných bunkách 24h a 72h po infekcii. Tento 

enzým je významnou súčasťou citrátového cyklu, v ktorom katalyzuje oxidatívnu 

dekarboxyláciu α-ketoglutarátu na Succinyl-CoA. Taktiež sme analyzovali expresiu enzýmu 

fosfoglycerát dehydrogenáza (PHGDH), ktorý zohráva dôležitú úlohu v syntéze 

aminokyselín. Oproti kontrole sme v infikovaných bunkách pozorovali nárast transkriptov 

PHGDH až 72h po infekcii.  

Hoci vírusová infekcia neovplyvnila významným spôsobom transkripciu LDH, 

zaujímalo nás, či nemá vplyv na jej aktivitu. V infikovaných a neinfikovaných bunkách 

MRC-5 sme preto sledovali jednak  aktivitu LDH, ako aj množstvo laktátu v médiu. Ako 

vidno na obrázku 3, aktivita LDH sa v infikovaných bunkách v porovnaní s neinfikovanou 

kontrolou zvýšila 24h po infekcii. Vzhľadom na vysoké štandardné odchýlky v časoch 4 a 

72h p.i. nevieme posúdiť, či aj v týchto časoch dochádza k nejakej zmene, preto je 

nevyhnutné overiť si to ďalšími experimentami. 

 

 
Obr. 3. Porovnanie aktivity enzýmu laktát dehydrogenázy (LDH) v infikovaných a neinfikovaných MRC-

5 bunkách  
Aktivita LDH v lyzátoch infikovaných a neinfikovaných buniek bola stanovená pomocou Laktate 

Dehydrogenase activity assay kit-u (Sigma). Konečné hodnoty sú normalizované na koncentráciu celkových 
proteínov. 

 

Stanovenie koncentrácie laktátu v médiach z infikovaných a neinfikovaných buniek ukázalo, 

že hoci v predviremickom štádiu je množstvo laktátu približne na úrovni kontroly, tak 24h po 

infekcii jeho hladina stúpla dvojnásobne a 72h po infekcii znovu mierne klesla v porovnaní 

s neinfikovanou kontrolou (Obr. 4.). 
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Obr. 4. Porovnanie hladiny laktátu v médiách odobratých z infikovaných a neinfikovaných MRC-5 

buniek  
Koncentrácia laktátu v médiach bola stanovená pomocou Lactate assay kit-u. Konečné hodnoty sú 

normalizované na koncentráciu celkovej RNA. 
 

Záver 

 Na základe našich zistení predpokladáme, že infekcia vírusom LCM moduluje 

metabolizmus v hostiteľských MRC-5 bunkách. Vírusová infekcia pravdepodobne navodzuje 

zvýšený príjem glukózy do bunky. Tá je následne metabolizovaná v glykolýze, o čom svedčia 

zvýšené transkripty jednotlivých génov kódujúcich enzýmy glykolýzy. Následne je uhlík 

z glukózy metabolizovaný v Krebsovom cykle. Pravdepodobne 24h po infekcii LCMV 

v MRC-5 bunkách dochádza k zvýšeniu aktivity enzýmu LDH, čo koreluje so zvýšenou 

hladinou laktátu v médiu odobratom z infikovaných MRC-5 buniek. Tieto naše zistenie 

poskytujú len malý náhľad do mašinérie, ktorou vírus LCM ovplyvňuje metabolizmus bunky. 

Na pochopenie stratégie vírusu pri preprogramovaní metabolizmu hostiteľskej bunky sú 

potrebné ďalšie štúdie. 
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Abstract 
Characterization of clinical Streptococcus agalactiae strains  
Streptococcus agalactiae or group B streptococcus (GBS) is a leading cause of serious neonatal 

infections and it is increasingly affecting nonpregnant adults. It is an oportunistic commensal constituting a part 
of the intestinal and vaginal physiologic flora and maternal colonization is the principal route of GBS 
transmission to newborns. The most common diseases caused by GBS are sepsis, meningitis, pneumonia, skin, 
soft tissues and vaginal infections. The distribution of sequence types, serotypes and surface proteins varies over 
time and by geographic era. GBS species differ in the presence or absence of prophage sequences. The aim of 
this study is MLST characterization of S. agalatiae clinical strains and detection of prophage sequences. We 
identified 19 sequence types and five groups of profage sequences. 
 

Keywords: Streptococcus agalactiae; MLST; prophage 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Streptococcus agalactiae alebo streptokoky skupiny B (GBS – Group B Streptococci) 

sú fakultatívne  anaeróbne baktérie kolonizujúce sliznice ľudí aj zvierat. Sú to oportunistické 

patogény schopné vyvolať vážne ochorenia detí a dospelých.  Patria do kmeňa Firmicutes, 

triedy Bacilli, radu Lactobacillales, čeľade Streptococcaceae a rodu Streptococcus. Ich 

genóm je tvorený kruhovou chromozomálnou DNA s priemernou veľkosťou 2 Mbp [1]. 

Genóm obsahuje okrem houskeeping génov nevyhnutných pre prežitie baktérií aj gény 

kódujúce virulenčné faktory, medzi ktoré patria povrchové proteíny alebo kapsulárne 

polysacharidy. K patogenite kmeňov prispievajú aj temperované bakteriofágy, ktoré sú často 

nositeľmi génov, ktoré zvýhodňujú baktérie voči ostatným. V genóme niektorých kmeňov 

boli zistené gény rezistencie na antibiotiká či plazmidy [2,3].  

 GBS sú hlavnou príčinou vážnych novorodeneckých infekcií, ktoré sa vyskytujú u detí 

do troch mesiacov. Infekcie so skorým nástupom sa prejavia do šiestich dní od narodenia. 

Príčinou ochorenia sú GBS kolonizujúce matku schopné prejsť cez plodové obaly. S. 

agalactiae sa následne množia v plodovej vode a plod sa infikuje aspiráciou kontaminovanej 

vody. Výsledkom je pneumónia, sepsa alebo meningitída. Infekcie s neskorým nástupom sa 

prejavia v období od siedmeho dňa až do konca tretieho mesiaca života novorodenca. 

Príčinou sú GBS kolonizujúce matku alebo personál nemocnice. Tento typ ochorenia sa 

prejavuje formou bakteriémie alebo meningitídy. Infekcie novorodencov môžu mať fatálny 
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priebeh alebo zapríčiniť trvalé následky [4]. U dospelých imunodeficientných jedincov GBS 

spôsobujú infekcie močového traktu, mäkkých tkanív, bakteriémiu, pneumóniu a vaginitídu 

[5]. Vyvolaním hovädzej mastitídy a rybej memingoencefalitídy spôsobujú vysoké škody 

v hospodárstve [6]. 

 Pre správnu diagnostiku a nastavenie liečby ochorenia je nutná molekulárno-

biologická charakterizácia patogénneho kmeňa. Na charakterizáciu baktérií S. agalactiae na 

úrovni nižšej ako druh sa využívajú typizačné metódy založené na identifikácii povrchového 

proteínu a polysacharidovej kapsuly [7]. Medzi typizačné metódy patrí aj metóda MLST. 

Princípom je sekvenovanie siedmych aliel houskeeping génov, ktorým je priradené alelové 

číslo. Sedem alelových čísel nám určí alelový profil a izoláty s rovnakým alelovým profilom 

sú identifikované ako rovnaké sekvenčné typy [8]. Analýza kmeňov pomocou MLST tak 

umožňuje určiť ich príbuznosť a celogenómovú variabilitu. 

 Cieľom práce bolo  rozšírenie zbierky klinických kmeňov S. agalactiae a následná 

charakterizácia kmeňov metódou MLST a metódou PCR nastavenou na identifikáciu 

profágov.  

  

Materiál a metódy 

V práci sme použili zbierku kmeňov S. agalactiae. 73 izolátov pochádzalo 

z klinických vzoriek pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava. 50 izolátov bolo 

izolovaných pri screeningu tehotných žien v laboratóriu Medirex v Nitre. 

MLST 

V práci sme postupovali podľa návodu pre  MLST schému S. agalactiae dostupného 

na stránke https://pubmlst.org/sagalactiae/ [8]. Lokusy siedmych génov zahrnutých v schéme 

(adhP, glcK, glnA, tkt, sdhA, pheS, atr) sme jednotlivo amplifikovali PCR v 25 μl reakčnej 

zmesi. Prítomnosť produktov sme overili elektroforézou v agarózovom géli a produkty sme 

purifikovali pomocou kitu Illustra ExoProStar (GE Healthcare). 1 μl prečisteného produktu 

sme použili na sekvenovanie pomocou Big Dye sekvenačného kitu a sekvenátora ABI PRISM 

3100 (Life Technologies). Získané sekvencie sme analyzovali v programe Bionumerics 

(AppliedMath) a porovnali s online MLST databázou S. agalactiae. 

Detekcia profágov 

 V kmeňoch S. agalaciae sme detekovali prítomnosť profágov pomocou PCR 

s primermi komplementárnymi k profágom patriacim k piatim príbuzenským skupinám 

(A,C,D,E,F), pričom v každej skupine sme testovali prítomnosť dvoch markerových génov 

(Tab.1). Prítomnosť produktov sme vyhodnotili elektroforézou v 1% agarózovom géli.  
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Tab. 1. Profágové skupiny s cieľovými génmi 
 

Profágová skupina Funkcia génu Názov génu 

A 

 
Proteín 39 profága pi2 Pi_2A 

Fágová termináza, veľká 
podjednotka Ptl_A 

C 

Fágový chvostíkový 
proteín Fib_C 

Fágová termináza, veľká 
podjednotka Ptl_C 

D 

Fágový chvostíkový 
proteín Fib_D 

Fágová termináza, veľká 
podjdnotka Ptl_D 

E 

Fágový lyzín, N-
acetylmuramoyl-L-alanín 

amidáza 
Lys-E 

Fágová termináza, veľká 
podjednotka Ptl_E 

F 

Fágový chvostíkový 
proteín Fib_F 

Fágová termináza, veľká 
podjednotka Ptl_F 

 

Výsledky a diskusia 

V práci sme typizovali klinické kmene S. agalactiae, ktoré sú považované za jedného 

z hlavných pôvodcov vážnych novorodeneckých infekcií. Metódou MLST sme analyzovali 

87 klinických kmeňov S. agalactiae. Kmene sme rozdelili do 19 sekvenčných typov. 

Najčastejšie sa vyskytovali sekvenčné typy ST-1 (44%), ST-17 (8%), ST-23 (7%) a ST-19 

(6%). V prípade 6 kmeňov sme zistili prítomnosť nových kombinácií aliel dosiaľ 

neprítomných v databáze, a preto nebolo možné zaradiť kmene k sekvenčnému typu. Pri 

analýze sme v dvoch kmeňov S. agalactiae identifikovali novú alelu génu atr, ktorej bolo po 

nahraní do databázy priradené alelové číslo 162 (Obr.1).  
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Obr. 1. Rozdelenie klinických kmeňov S. agalactiae do MLST sekvenčných typov. 
Alelové profily neznámych ST sú uvedené v poradí aliel : adhP, pheS, atr, glnA, sdhA, glcK, tkt. 
 

Výsledky MLST analyzovaných kmeňov sme následne porovnali s už dostupnými 

výsledkami sérotypizácie a genotypizácie povrchových proteínov. U kmeňov od pacientov 

Univerzitnej nemocnice prevládal ST-1 a sérotyp V (92%). U kmeňov od tehotných žien 

prevládal ST-17 a sérotyp III (33%), čo sa zhoduje s faktom, že práve kmene so sérotypom III 

sú  považované za hlavných pôvodcov novorodeneckých infekcií so skorým a neskorým 

nástupom. 

Zistili sme, že kmene sérotypu V sú pravdepodobne geneticky veľmi homogénne, 

pretože sú silne asociované s povrchovým proteínom Alp 2/3 a so sekvenčným typom ST-1 

a jeho variantami líšiacimi sa iba v jednom lokuse (Obr.2). Podobne homogénna bola aj 

väčšina kmeňov sérotypu Ia. Na druhej strane kmene sérotypu III patrili do viacerých 

sekvenčných typov, pričom prevažovali kmene dvoch navzájom nepríbuzných sekvenčných 

typov ST-17 a ST-19. 
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Obr. 2. MST strom príbuznosti na základe MLST 

 

 Komparatívnou analýzou celogenómovej sekvencie ôsmych izolátov S. agalactiae [9] 

sme u kmeňov detekovali pravdepodobné profágy, ktoré sme rozdelili do piatich 

príbuzenských skupín (A, C, D, E, F).  V ďalšej práci sme metódou PCR zisťovali prítomnosť 

týchto profágov vo všetkých kmeňoch v našej zbierke (Obr.3). Každý profág bol detekovaný 

na základe prítomnosti dvoch markerových génov (Tab.1). Najčastejšie sa vyskytujúcou 

profágovou skupinou v našej zbierke bola skupina A, ktorá sa nachádzala až u 88 (71,5%) 

kmeňov. Skupina D bola identifikovaná u ôsmych kmeňov a skupina E u piatich kmeňov. 

Najsilnejšiu koreláciu sme pozorovali u kmeňov zaradených do sérotypu V a ST-1 

s profágovou skupinou A, pretože všetky izoláty ST-1 obsahovali profága zo skupiny A. 

 

 
 

Obr. 3. PCR identifikácia profágových sekvencií v kmeňoch S. agalactiae 
Dráha 1 - Gene ruler 1kb DNA ladder, dráha 2 - lokusy pi2-A a ptl-A KMB-533, dráha 3 – lokusy fib-C a ptl-C 

KMB-548, dráha 4 - lokusy fib-D a ptl-D KMB-548, dráha 5 – lokusy lys-E a ptl-E KMB-572,  
dráha 6 – lokusy fib-F a ptl-F KMB-639, dráha 7 – negatívna kontrola 
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Záver 

V práci sme charakterizovali klinické kmeňe S. agalactiae metódou MLST a PCR 

nastavenou na detekciu profágov. Najfrekventovanejšie sekvenčné typy boli : ST-1, ST-23, 

ST-17 a ST-19. Pomocou PCR sme stanovili výskyt profágových sekvencií v týchto 

kmeňoch. Najčastejšie sa vyskytujúcimi boli profágy skupiny A, D a E. 
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Abstract 
Ftsh protease subunits orientation of T. brucei in inner mitochondrial membrane and it’s evolution 

implications 
Trypanosomes are serious human parasites, which undergoes various morphological changes during 

their lifetime. The key process responsible for this change is degradation of proteins. In this work, we have 
focused on characterization of FtsH protease - ATP-dependent, membrane mitochondrial protease responsible 
for degradation and folding of proteins. We have experimentally proved the localization and orientation in 
mitochondrial membrane, by in silico and digitonin methods. We have examined the evolution of trypanosomal 
FtsH homologs via comparative phylogenetic analyzes which showed two separate mitochondrial groups of 
FtsH‘s, inherited from last eucaryotic ancestor (LECA) marked as mtFtsH group 1 and 2). Group 1 contains one 
homolg – FtsH76. Group 2 is more diverse, due to series of kinetoplastid-specific gene duplications. Surprisingly 
some kinetoplastid FtsH showed different orientation in mitochondrial membrane in contrast to analyzed 
eucaryotic cells. This data documents the unique character of kinetoplastid mitochondrion, which gathers various 
noncanonic molecular functions. 
 

Keywords: Trypanosom; AAA protease; evolution; FtsH; mitochondrion; phylogeny 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Trypanosoma brucei patrí do rodiny Trypanosomatidae (Kinetoplastea: Euglenozoa), 

Všetky známe trypanozomatídy sú výlučne parazitické, primárne však nájdené v hmyze [1,2]. 

Tri línie rodiny trypanozomatíd vykazujú dixenický charakter, ktorý zahŕňa dvoch hostiteľov: 

hmyzieho a cicavčieho alebo rastlinného hostiteľa [3]. Zástupcovia Trypanozóm a Leishmánií 

spôsobujú závažné ľudské ochorenia ako Spavú nemoc, Chagasovu chorobu a Leishmaniózy 

[4]. Počas svojho životného cyklu prechádza T. brucei viacerými životnými štádiami: 

procyklické štádium trypomastigota a epimastigota, ktoré môžeme nájsť v muche tse-tse 

a krvné štádium v cicavčom hostiteľovi [4]. Zmena štádií je sprevádzaná výraznými 

morfologickými a metabolickými zmenami [5]. Za tieto zmeny sú výrazne zodpovedný aj 

proteolytický aparát, ktorý sa podieľa na homostáze bunky [6]. V mitochondriách boli 

identifikované tri typy proteáz: I. Procesujúce peptidázy, II. ATP-závislé proteázy a III. 

Oligopeptidázy [7]. V T. brucei boli doposiaľ bližšie skúmané iba procesujúce peptidázy [8-

10]. Na rozdiel od eukaryotov obsahuje T. brucei iba dve ATP-závislé proteázy – matrixovú 

HslUV (Heat Shock Locus U and V) a membránovo viazanú FtsH (Filamentation 
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Temperature Sensitive) proteázu, ktorá doposiaľ v tomto organizme nebola bližšie skúmaná 

[11-13]. FtsH je univerzálne konzervovaná v baktériách a eukaryotických organelách 

bakteriálneho pôvodu [13]. Podobne ako ostatní zástupcovia AAA rodiny, FtsH obsahuje 

typický AAA+ motív a M41 doménu typickú pre zinkové metaloproteázy [14]. N-terminálna 

doména zväčša obsahuje jednu alebo dve transmembránové (TM) domény, ukotvujúce 

proteín v membráne a udávajúce orientáciu celej proteázy. Funkčný enzým tvorí homo alebo 

hetero hexamérnu baerlovú štruktúru [15-16]. FtsH proteáza je esenciálna v E. coli [17] a 

zúčastňuje sa stabilizácie mRNA [18], degradácie σ32, heat-shock odpovede, degradácie 

LpxC , regulácie syntézy lipopolysacharidov [19], skladania a rozkladania komplexov 

dýchacieho reťazca, konkrétne komplexu IV [20], maturácie MrpL32 alebo degradácie 

prohibitínu [21]. Na rozdiel od E. coli s jedným FtsH génom, eukaryotické organizmy 

obsahujú viacero homológov, ako napr. M. musculus 4 podjednotky, S. cerevisiae 3 

podjednotky Yme1 – tvoriaca homohexamerické štruktúry orientované do 

medzimembránového priestoru a Yta10 a Yta12 formujúce heterohexméry orientované do 

mitochondriálneho matrixu. V genóme A. thaliana bolo identifikovaných až 12 sekvencií (8 

mitochondriálnych a 3 chloroplastových) [22-23]. Naše in silico analýzy organizmu 

Trypanosoma brucei Lister 427 podľa genómových aj proteómových dát detegovali 6 rôznych 

génov homológov FtsH podjednotiek. 

 

Materiál a metódy 

Identifikácia homológov FtsH proeázy a fylogenetická analýza – 6 homológov 

sekvencií FtsH proteáz bolo identifikovaných v proteóme T. brucei pomocou BLASTP 

vyhľadávania a overené pomocou predičkných algoritmov (TMpred, TMHMM, DAS, SPLIT, 

OCTOPUS, Phobius, RHYTHM, TOpCons, Minnou, HMMTOP, CCTOP, Philius, Scampi, 

SOSUI, TOPPRED II, Predictprotein, MEMSAT-SVM) špecificky vyhľadávajúcich 

transmembránové (TM), AAA a M41 domény. FtsH sekvencie z 9 eukaryotických 

organizmov (H. sapiens, M. musculus, A. thaliana, S. cerevisiae, L. major, E. gracilis, E. 

longa, L. Pyrrhocoris, L. Seymouri) boli získané z NCBI databáz a 18 vybraných druhov 

Eubaktérií a Eukaryotov. Dataset - 117 FtsH sekvencií /25 organizmov tvoriace finálny 

fylogenetický strom. 

 

Digitonínová frakcionácia – Bunky T. brucei boli centrifugované a rozdelené po 200 

μg proteínov a rozsuspendované v 100μl STE pufru (250 mM sacharózy, 20mM Tris-Hcl pH 

7,9 a 2mM EDTA) doplnené s 2μl Complete EDTA-free proteázovým inhibítorom Roche 
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a rôznych koncentráciách digitonínu (0.04, 0.35, 0.60 a 4μg digitonínu/μg proteínov) Vzorky 

boli inkubované 5min na ľade a centrifugované 10min pri 21,400g pri 4°C. Výsledné pelety 

boli rozsuspendované v 50μl STE pufru s proteinázou K (5μg/ml) inkubované 10min pri 25°C 

a opätovne centrifugované za identických podmienok. Pelety boli premyté v STE, 

rozsuspendované v SB (62,5mM Tris-Hcl pH 6,8), 10% glycerol, 2% SDS, 2,5% 2-

merkaptoetanol a 0,0025% brómfenolovej modrej), zahriate na 80°C 10 min a nanesené na 

SDS denaturačnú elektroforézu. 

 

Výsledky a diskusia 

Digitonín je detergent interagujúci preferenčne so sterolovými lipidmi v membráne, 

preto so zvyšujúcou sa koncentráciou digitonínu dochádza k postupnému uvoľňovaniu obsahu 

jednotlivých membrán v postupnosti s klesajúcim obsahom sterolov. Najmenej sterolov 

obsahujú mitochondrie a najviac cytosolická membrána. Pôsobením proteinázy K dochádza 

k degradácii proteínov uvoľnených pri danej koncentrácii digitonínu. 

 

 
Obr. 1. Digitonínová frakcionácia 6 homológov T. brucei  – 6 bunkových línií pre korešpodujúce homológy 
FtsH 13,14,16,33,42 a 76. Imunoanalýza peletov po digitonínovej frakcionácii a opracovaním s proteinázou K, 

DIG – koncentrácie digitonínu na mg proteínov, Prtns-K vzorky ošetrene proteinázov (+), bez proteinázy (-) 
 

V prípade koncentrácie digitonínu 0,35 mg na 1 mg proteínov sú rozpustené všetky 

bunkové membrány okrem vnútornej mitochondriálnej. Proteíny orientované do 

medzimembránového priestoru sú exponované na pôsobenie proteázy, zatiaľ čo proteíny 

orientované do matrix sú od jej účinku chránené. Výsledky na Obr. 1 ukazujú, že pri vzorkách 

FtsH 13,14 a 16 dochádza k strate signálu. Sú teda pravdepodobne orientované do 

medzimembránového priestoru. Na rozdiel od prvej trojice proteínov, homológy FtsH 33, 42 

a 76 nie sú pôsobením proteinázy degradované a sú s najväčšou pravdepodobnosťou 

orientované do mitochondriálneho matrixu.   

298



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 2. Fylogenetická analýza homológov FtsH proteáz  – Fylogenetický strom je založený na 442 

špecifických aminokyselinových pozíciách a 117 sekvenciách. Topológia bola realizovaná pomocou IQ-Tree 
v1,6,7 s modelom LG4X. Hodnoty pravdepodobnosti nižšie ako 50% nie sú zobrazované. Strom zobrazuje dve 

rozdielne skupiny mitochondriálneho pôvodu (čerevná) a tri chloroplastového pôvodu (zelená). „E“  
experimentálne dokázaná orientácia, „I“ a „II“ – jedna a dve TM domény, „?“ otázny počet, nezhoda 

predikčných programov. 
 

In silico analýza ukázala, že FtsH podjednotky T. brucei môžeme rozdeliť do dvoch 

fylogeneticky odlišných skupín.  

Prvá skupina mt1 obsahuje 5 homológov, ktoré vytvorili dve separátne podskupiny 

(Obr. 2). FtsH 13, 14 a 16 predstavujú mladú, skoro oddelenú vetvu, ktorá sa vyznačuje 

viacerými duplikáciami špecifickými len pre skupinu kinetoplastíd. Aj napriek svojej 

odlišnosti, ktorá z nich robí novú monofyletickú skupinu, je ich príslušnosť do prvej skupiny 

dobre podporená. In silico analýzy predikčnými programami predpovedajú jednu 
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transmembránovú doménu (TM). Tieto predikcie sú podporené experimentálnymi výsledkami 

digitonínovej frakcionácie s dôkazom ich orientácie do medzimembránového priestoru. V mt1 

skupine sa však nachádzajú aj homológy FtsH 33 a 42, pri ktorých počítačové analýzy 

predpovedajú dve TM domény a rovnako ako  aj experimentálne analýzy určujú orientáciu do 

vnútra mitochondrie. Obdobne sú na tom aj príbuzné sekvencie okolitých organizmov s in 

silico jednoznačne predpovedanými dvomi TM doménami. Keďže pôvodná bakteriálna 

orientácia FtsH je orientovaná do vnútra bunky s dvomi doménami, je pravdepodobné, že pri 

kinetoplastovej podskupine došlo k strate jednej domény, a teda k zmene orientácie, už na 

počiatku jej oddelenia sa od ostatných proteináz mt1.  

Analýzy počtu transmembránových domén pomocou predikčných programov sú 

zaťažené značnou nedokonalosťou. Príkladom je v skupine mt2 experimentálne dokázaná 

I TM doména homológu S. cerevisiae - Yme1 s orientáciou do medzimembránového 

priestoru, hoci predikčné analýzy nepredpokladajú žiadnu TM doménu. Podobnú situáciu 

sledujeme aj pri šiestej podjednotke T. brucei FtsH 76. Digitonínová frakcionácia dokazuje 

orientáciu do mitochondriálnej matrix a teda prítomnosť dvoch TM domén. In silico analýzy 

však nedosiahli relevantnú zhodu v počte TM domén. Zároveň v skupine mt2 a v okolí 

homológu FtsH 76 dominujú sekvencie s jednou TM doménou teda s opačnou orientáciou ako 

naznačuje digitonínová frakcionácia homológu 76. Keďže celá rodina zrejme stratila jednu 

doménu ešte pri svojom predkovi, je pravdepodobné, že v prípade FtsH 76 došlo k opätovnej 

akvizícii TM domény. Takýto proces umožnila línia homológov 13, 14 a 16 skupiny mt1, 

ktorá stratila jednu doménu a získala novú orientáciu a funkcie, nezávisle od skpiny mt1. 

Existencia podjednotiek s I TM doménou dala možnosť k reorientácie homológu 76. Podobný 

fenomén spätného získania TM domén bol dokumentovaný aj v prípade Rheb GTPázy [24]. 

Je preto veľmi pravdepodobné, že T. brucei obsahuje minimálne dva typy homo, alebo 

heterohexamérnych FtsH proteáz. I.  orientovanú do medzimembránového priestoru 

potenciálne zloženú z 13,14 a 16 a II. orientovanú do mitochondriálneho matrixu zloženú 

z homológov 33, 42 a 76.  

 

Záver 

Zadefinovali sme dve skupiny mtFtsH homológov, ktorými disponoval zrejme už 

posledný spoločný predchodca eukaryotov. Môžeme konštatovať, že posledný predchodca 

Euglenozoa obsahoval minimálne tri gény FtsH proteáz (v T. brucei FtsH76, 42 a 33). 

Predchodca Kinetoplastea obsahoval v dôsledku kinetoplastid-špecifických duplikácií navyše 

tri mitochondriálne FtsH gény (FtsH13, 14 a 16). Modulácia počtu TM domén v prípade 
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homológu 76 viedla k zmene jej orientácie a funkcie vo vnútornej membráne. Táto zmena by 

u klasických eukaryotov pravdepodobne znamenala stratu homológu. Predpokladáme, že 

práve prítomnosť kinetoplastid-špecifických FtsH umožnila takúto zmenu u FtsH 76 T. 

brucei.  
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Abstract 
Isolation and molecular analysis of repair deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii using 

insertional mutagenesis 
Chlamydomonas reinhardtii is a prospective model organism for the study of DNA damage repair 

in plants and algae. The most genes involved in repair pathways are still unknown in this field. Using insertional 
mutagenesis, we obtained three repair deficient mutants of Chlamydomonas reinhardtii. All of them are sensitive 
to antibiotics of the bleomycin family – bleocin and zeocin. Flanking sequences of insert was amplified 
by modified RESDA-PCR. Genes that have been disrupted or deleted are probably involved in DNA repair 
processes. Here, we outline some candidate genes that will be subjected to further analysis.  
 

Keywords: Chlamydomonas reinhardtii; insertional mutagenesis; DNA damage repair  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pre prežitie každej živej bunky je nevyhnutné udržiavať integritu a stabilitu vlastného 

genómu. Vplyvy exogénnych a endogénnych faktorov vedú často k poškodeniu DNA. Každý 

organizmus preto disponuje hneď niekoľkými opravnými dráhami, ktoré zahŕňajú súbor 

enzýmov ako sú napr. ligázy, polymerázy, rekombinázy a topoizomerázy, ktoré opravujú 

DNA chemickými modifikáciami [1].  

Bibliometrická štúdia z októbra 2017 ukázala, že počet publikácii zaoberajúcich sa 

opravou DNA poškodení je aktuálne na veľkom vzostupe. Nie je tomu tak vo všetkých 

oblastiach. Iba 10% z celkového množstva publikácii sa zaoberá týmto fenoménom u rastlín 

[2]. Celogenómové analýzy u Arabidopsis thaliana predikovali viaceré kvasinkové a cicavčie 

homológy génov na opravu DNA, avšak konkrétnych génov so známou funkciou reálne 

poznáme len málo [3]. Jednobunková riasa Chlamydomonas reinhardtii je pre svoju rýchlu 

a jednoduchú kultiváciu perspektívny modelový organizmus na štúdium proteínov zapojených 

do molekulárnych mechanizmov opravy DNA v rastlinách aj riasach.  

Získavanie reparačne deficitných mutantov u C. reinhardtii má na našom pracovisku 

už dlhoročnú tradíciu. Väčšina doteraz získaných mutantov je UV senzitívnych a podarilo sa 

u nich identifikovať porušené gény aj ich homológy v iných organizmoch [4]. Mutantov 

citlivých na alkylačné látky, prípadne antibiotiká bleomycínovej rodiny zatiaľ nie je veľa. 
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Preto nie sú známe ani relevantné gény zapojené v oprave poškodení zapríčinených 

spomínanými látkami.  

Cieľom našej práce bolo získať reparačne deficitných mutantov riasy Chlamydomonas 

reinhardtii použitím inzerčnej mutagenézy, ktoré boli selektované na základe citlivosti 

k DNA poškodzujúcim agensom. Identifikáciou miesta inzercie a teda konkrétnych 

poškodených génov, chceme prispieť k rozšíreniu poznatkov v oblasti opravy DNA primárne 

u rias ale aj u iných príbuzných organizmov, najmä rastlín.  

 

Materiál a metódy 

Kmeň CC277 (cw15-mt2+) riasy Chlamydomonas reinhardtii sme transformovali 

metódou pretrepávania so sklenenými guličkami [5].  Použili sme inzerčnú kazetu, vyštiepenú 

enzýmom HindIII z plazmidu pHyg3 (300 ng) [6], obsahujúcu gén aph7“, ktorý spôsobuje 

rezistenciu na hygromycín B. Kolónie rástli na pevnom Tris-acetát-fosfátovom (TAP) médiu 

s prídavkom hygromycínu B (10 mg/l) na svetle 1 – 2 týždne pri 23 °C.  

Získané transformanty sme testovali na citlivosť voči rôznym agensom spôsobujúcim 

poškodenie DNA - bleocín (7, 10 a 15 μg/l), zeocín (300, 500 a 600 μg/l), metylmetánsulfonát 

(MMS) (0,01; 0,02 a 0,03 %) a UV-C žiarenie (140 J/m2 a 180 J/m2). Všetky použité 

koncentrácie a dávky boli nastavené tak, aby na nich rástol štandardný kmeň. Kultivácia 

trvala 7 dní na svetle, s výnimkou misiek ožiarených UV, ktoré boli najskôr uschované 

na 24 h v tme (zabránenie fotoreaktivácii). Bunky, ktoré neprežili, prípadne mali znížený rast 

sme použili na ďalšie analýzy. 

Počet inzertovaných kaziet sme určovali Southern blot analýzou. Genómovú DNA 

získaných mutantov sme štiepili restrikčnými enzýmami PstI alebo PvuII. Ako próbu sme 

použili sekvenciu homologickú k aph7“ génu, ktorú sme označili a vizualizovali pomocou 

DIG High Prime DNA Labeling and Detection Starter Kit I (Roche). Mutanty iba s jednou 

včlenenou kazetou sme ďalej analyzovali modifikovanou RESDA-PCR [7].  

DNA poštiepenú enzýmami PstI alebo PvuII sme zligovali s príslušným vlásenkovým 

adaptorom. Na amplifikáciu okrajových oblastí kazety a priľahlej časti genómu sme použili 

sadu primerov komplementárnych k úsekom inzerčnej kazety a priligovanému adaptoru.                 

V prvej PCR reakcii boli použité primery, ktoré smerovali z kazety do genomickej sekvencie 

(NR1, NF1). Z druhej strany boli v PCR použité primery špecifické ku sekvencii vlásenky, 

ktoré nasadajú na sekvenciu adaptora priamo (Petra-A) alebo až na novo nasyntetizovaný 

reťazec (Petra-B). Do druhej PCR reakcie sme použili ako templát 0,5 µl z prvej PCR 

a primery, ktoré sme použili z vnútra kazety (NR2, NF2) boli posunuté niekoľko desiatok 
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nukleotidov smerom ku genomickej časti. Z opačnej strany boli použité rovnaké primery ako 

v prvej PCR (Petra-A, Petra-B). 

Vzniknutý špecifický produkt sme z gélu vyrezali, purifikovali pomocou Wizard® SV 

Gel and PCR Clean-Up System (Promega) a poslali na sekvenáciu. Sekvenciu získaného 

produktu sme porovnali s genómom C. reinhardtii v5.5 v databázach The National Center for 

Biotechnology Information (NCBI) (BLASTN 2.8.1+) a Phytozome v12.1. Identifikovali sme 

miesto inzercie a na analýzu predikovaných proteínov, nachádzajúcich sa v mieste inzercie 

sme použili NCBI databázu (BLASTP 2.8.1+) pre nájdenie konzervovaných domén a 

možných homológov a Unigene pre porovnanie klastrových transkriptov s proteínmi RefSeq, 

kde nájdené zarovnanie môže naznačovať funkciu klastra.  

 

Výsledky a diskusia 

Potenciálne reparačne deficitné mutanty sme selektovali na základe ich fenotypu. 

Vyberali sme transformanty, ktoré rástli na TAP médiu s pridaním hygromycínu B, 

ale na iných médiách mali pozorovaný znížený rast, prípadne nerástli. Predpokladali sme, 

že bol u nich prerušený alebo deletovaný gén zapojený v niektorej opravnej dráhe 

zodpovednej za opravu poškodení spôsobených použitými agensami. Otestovali sme 

875 transformantov, z nich sa u 164 prejavoval mutantný fenotyp. Po 2 – 4. týždňoch sme 

mutanty opäť pretestovali. Mutantný fenotyp si zachovalo len 18 z nich. Southern blot 

analýza potvrdila u 6 mutantov včlenenú 1 kazetu (výsledky neuvádzame). Fenotypy 

vybraných mutantných kmeňov po pretestovaní uvádzame v Tab. 1. Všetky získané mutanty 

boli citlivé na antibiotiká bleocín a zeocín.  

 
Tab. 1. Fenotypy vybraných mutantov po pretestovaní – znamienka +,-, . vyjadrujú rast mutantov na danom 
médiu. + znamená, že rástol dobre, - mal viditeľne znížený rast, . nerástol vôbec. X: daná koncentrácia nebola 

použitá. 
 

 Bleocín (μg/l) Zeocín (μg/l) MMS (%) UV (J/m2) 
 7 10 15 300 500 600 0,01 0,02 0,03 140 180 

R1-3 X + - + - X + + + + + 

R3-1 - . . - . . + + + + + 

R2-3 . . . - - . + + + + + 

 

Pri identifikovaní miesta inzercie vznikalo v prvej PCR viacero nešpecifických 

produktov (výsledky neuvádzame). V druhej reakcii sa amplifikoval väčšinou 1 fragment, 

ktorý sme považovali za špecifický a poslali na sekvenáciu (Obr. 1). Nešpecifickým 

produktom sa vzhľadom ku komplikovaným PCR amplifikáciam predísť nedá. 

304



Ich minimalizovanie je zabezpečené druhou sadou primerov (NF2, NR2) a čiastočne 

aj sekundárnou štruktúrou adaptora a primerov Petra-A a Petra-B. Získané sekvencie 

zo vzoriek, kde boli použité rovnaké primery, ale DNA bola štiepená iným restrikčným 

enzýmom, sa po porovnaní s databázou zhodovali v identifikovanom mieste genómu 

(výsledky neuvádzame). Tým sme si potvrdili špecifickosť nášho produktu. Vzhľadom 

k tomu, že v prvej PCR je naštiepená celá genomická DNA a použitá DNA polymeráza patrí 

do typu veľmi robustných polymeráz, vzniká pri prvých cykloch amplifikácie mnoho 

nešpecifických fragmentov. Tieto fragmenty nie sú v ďalších cykloch amplifikované, 

ale spôsobujú neurčitý smear, ktorý je viditeľný pri nanesení veľkého množstva vzorky 

na gél. V prípade nanesenia minimálneho množstva vzorky bol dobre viditeľný špecifický 

fragment takmer bez smearu (výsledky neuvádzame). 

 
 

Obr. 1. Výsledok gélovej elektroforézy 2. PCR – DNA vybraných mutantných kmeňov C. reinhardtii štiepená 
PstI alebo PvuII. Použité primery: dráhy 1/5 – NR2/Petra-A; 2/6 – NR2/Petra-B; 3/7 – NF2/Petra-A; 4/8 – 

NF2/Petra-B; N1: Negatívna kontrola bez templátu, Petra-B a NF2; N2: Petra-A a NR2; L: Lambda EcoRI plus 
HindIII Marker. Šípkami sú označené fragmenty, ktoré boli purifikované a odoslané na sekvenáciu.  

 

V prípade mutanta R1-3 sa sekvencia získaná z genómu C. reinhardtii zhodovala 

s oblasťou na 12. chromozóme od 7652451 – 7657554 bp. U mutanta R3-1 sa kazeta včlenila 

do oblasti 3933448 – 3935120 bp na 7. chromozóme. U mutanta R2-3 došlo k inzercii v 

mieste, kde je niekoľko tisíc bp za sebou zduplikovaných a preto môže mať 2 alternatívne 
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začiatky. Je to sekvencia lokalizovaná od 1082028 alebo 1092835 bp po 1132869 bp. Všetky 

hypotetické proteíny nachádzajúce sa v oblastiach, ktoré boli následkom inzercie 

vydeletované sú aj s možnou funkciou vypísané v Tab. 2.  

 
Tab. 2. Výsledky porovnania získaných sekvencií s databázami – M: mutant 

 

M 
Phytozome  

Hypotetický 
proteín 

Phytozome
Deletovaná 

oblasť 

Phytomine 
Ontology Annotations 

NCBI 
Konzervovaná 

doména 
Doména/rodina - vlastnosti 

R1-3 

Cre12.g5544
50.t1.1 

3’UTR 
časť CDS - - 

BLASTP – 24,2% zhoda 
s Echinops telfairi – predikovaný 

thyroid receptor-interacting 
protein 11 s konzervovanou 

doménou RecF/RecN/SMC N 
terminal domain (cl25732) 

Cre12.g5545
50.t1.2 celý Rodina transmembránových 

proteínov 218 - s nejasnou funkciou 

Cre12.g5546
00.t1.2 

5’UTR 
CDS 

časť 3‘UTR 
- - 

Unigene - CDS Nucleotid 
RefSeq – 61,5 % zhoda s Volvox 

carteri –  hypotetický proteín 
s konzervovanou doménou 

Rad21_Rec8_N (pfam04825) – 
sesterská chromatídová kohézia 

potrebná na homologickú 
rekombináciu (oprava 

dvojvláknových zlomov) 

R3-1 

Cre07.g3392
50.t1.2 

5’UTR 
CDS 

časť 3‘UTR 

mRNA-decapping enzyme 1B 
Transkripčný faktor SMIF 
decapping enzyme DCP1 

DCP1 
(pfam06058) 

EVH1-
like_Dcp1 
(cd13182) 

 

Dcp1-Dcp2 komplex hrá kritickú 
úlohu v jednom kroku 

degradácie mRNA súvisiacom 
s odstránením 5‘ čiapočky. Dcp1 

stimuluje aktivitu Dcp2 

Cre07.g3393
00.t1.1 časť 3‘UTR Selektívna a nekovalentná 

interakcia s iónmi zinku 

zf-DNL 
(pfam05180) 

 

Zinc-finger proteín esenciálny 
pre proteínový import do 

mitochondrie 

R2-3 

Cre04.g2159
50.t1.1 

(Peptidyl-
prolyl            

cis-trans 
izomeráza) 

časť 3‘UTR 

Proteín-peptidyl-prolyl 
izomerizácia (modifikácia 

proteínov cez cis-izomerizáciu 
prolínových zvyškov) 

Skladanie proteínov do 
správnej terciárnej štruktúry 

Pro_isomerase 
(pfam00160) 

Cyclophilin_Ce 
CYP16-like 
(cd01925) 

Možná funkcia chaperónov 
a bunkovej signalizácie 

 

Cre04.g2160
00.t1.2 celý - - - 

Cre04.g2160
50.t1.1 celý 

Selektívna a nekovalentná 
interakcia s akýmkoľvek 

proteínom alebo proteínovým 
komplexom 

Leucín bohaté opakovanie 

LRR_8 
(pfam13855) 

LRR_RI 
(cd00116) 

Ribonukleázový inhibítor 
 

Cre04.g2161
02.t1.1 celý - - - 

Cre04.g2161
00.t1.1 celý 

Selektívna a nekovalentná 
interakcia s akýmikoľvek 

iónmi kovov 

Glxl_Zn 
(cd07233) 

Laktoylglutatión lyáza/ 
Metylglyoxyláza 

Cre04.g2161
50.t1.2 celý ABC transporter ATPase-like 

domain 
UPF0193 

(pfam05250) Funkčne necharakterizované 
Cre04.g2162

04.t1.1 celý Metabolické procesy a procesy 
ako je oprava DNA, syntéza 

HLH 
(cd00083) 

Helix-loop-helix doména – DNA 
viažuce proteíny slúžiace ako 
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a jeho 
homológ 

Cre04.g2162
00.t1.2 

a degradácia proteínov 
Potencionálny DNA-viažuci 

proteín 

ACT 
(pfam01842) 

transkripčné faktory 
ACT – regulácia metabolických 

enzýmov 

Cre04.g2162
03.t1.1 celý - - - 

 

Záver 

Podarilo sa nám úspešne identifikovať lokalizáciu inzerčnej kazety v troch mutantoch. 

Delécie vzniknuté v DNA sa pohybovali od 1,7 – 51 kb. Vlastnosti predikovaných proteínov 

nachádzajúcich sa v daných oblastiach v niektorých prípadoch indikujú možnosť zapojenia 

niektorých deletovaných génov v oprave DNA. Charakterizácia ich špecifickej funkcie 

v daných procesoch je stále predmetom našej štúdie.  
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Abstract 
The influence of low-temperature plasma (NTP) on germination and antioxidative response of yong 

Zea mays L. (hybrid Ronaldinio) seedlings 
In this study the maize seeds (Zea mays L., hybrid Ronaldinio) were exposed to low temperature plasma 

(from 60 to 300 seconds), generated in different atmospheres (air, oxygen, nitrogen) using Diffuse Coplanar 
Surface Barrier Discharge (DCSBD). The results of our work have shown that the germination of corn seeds, 
growth and development of young seedlings as well as their antioxidant response is significantly influenced by 
the length of exposure time, but mainly by the type of gas used for low temperature plasma generation. For 
example, higher plasma exposure doses that were generated under nitrogen (N180, N300) completely inhibited 
germination. High plasma doses, that were generated in air atmosphere (V180, V300) had an inhibitory effect on 
the growth and development of young seedlings. Our results indicate stimulating effect of plasma on total 
soluble proteins content. On the other hand we observed decrese activity of antioxidant enzymes (SOD, G-POX) 
and protease after plasma treatment in the comparison with untreated control. 
 

Keywords: germination;G-POX; low-temperature plasma; SOD; Zea mays 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Plazma sa považuje za štvrté skupenstvo hmoty, kedy dochádza k ionizácii plynu 

pomocou elektrického poľa. Elektróny dosahujú vysokú kinetickú energiu a tým sa zvyšuje 

ich zrážková frekvencia s inými časticami plynu, obzvlášť pri atmosférickom tlaku. 

Generovanie plazmy vonkajším elektrickým poľom sa nazýva elektrický výboj [1]. V tejto 

práci sme využili tzv. difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (DCSBD - Diffuse 

Coplanar Barrier Discharge). Podstatou je difúzna plazmová vrstva, prítomná v 

bezprostrednej blízkosti ošetrovaných povrchov, ktorá poskytuje značné výhody v spotrebe 

energie a čase expozície. Veľkosť elektrického poľa závisí od hrúbky dielektrika a vzájomnej 

vzdialenosti elektród [2, 3]. Takýmto spôsobom sa generuje nerovnovážna nízkoteplotná 

plazma, ktorou sa veľmi dobre opracovávajú rovinné povrchy, využíva sa na stimuláciu 

klíčenia a rastu rastlín a má antifugálne a antimikrobiálne účinky. 

Plazma ovplyvňuje klíčenie semien už v štádiu imbibície semien [4]. Viacero autorov 

[5, 6] sa zhoduje na teórií, že plazmový výboj môže čiastočne narúšať obalové vrstvy semien 

a tým reaktívne častice, vznikajúce pri plazmovom výboji, môžu prenikať a interagovať 
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priamo so zásobným pletivom, či embryom. V dôsledku erózie osemenia semená ošetrené 

plazmou rýchlejšie nasávajú vodu a tým sa môžu rýchlejšie aktivovať procesy súvisiace 

s klíčením [7]. Stimuláciu klíčenia semien hrachu a pozitívny vplyv na rast výhonkov 

a koreňov po ošetrení NTP zistili [8]. Selcuk a kol. [9] potvrdili zvýšenie rýchlosti klíčenia 

semien rajčiakov, čo súhlasí aj so štúdiou [10]. Pozitívny vplyv nízkoteplotnej plazmy na 

klíčivosť zŕn kukurice dokumentujú aj [11]. Podobne aj [12] dospeli k záveru, že zrná pšenice 

po ošetrení plazmou klíčili rýchlejšie v porovnaní s neošetrenými zrnami. Aj keď sú reaktívne 

formy kyslíka (ROS) v rastline prirodzene produkované v chloroplastoch, mitochondriách a 

peroxizómoch, pôsobením plazmy sa ich produkcia zvyšuje. ROS sú voľné radikály 

s vysokou energiou, ktorú nadobúdajú vďaka nespáreným elektrónom v orbitáloch. Snaha 

elektrónov spárovať sa s iným elektrónom zabezpečuje vznik vysoko reaktívnych molekúl. 

Ide napr. o neradikály – peroxid vodíka (H2O2) a singletový kyslík (O2) alebo kyslíkové 

radikály - superoxid (O2
-), hydroxylové radikály (OH-) [13]. Tie sú následne detoxikované 

radom antioxidačných enzýmov alebo antioxidantov, nakoľko pri výšších koncentráciach 

môžu vážne poškodiť funkciu membránových lipidov, proteínov, nukleových kyselín 

a fotosyntetických pigmentov [11]. Enzýmy, ktoré sa podieľajú na detoxikácii ROS sú 

superoxiddismutázy (SOD), peroxidázy (POX), katalázy (CAT) a dehydrogenázy [4]. Cieľom 

práce bolo dokumentovať vplyv NTP generovanej v rôznych plynoch na klíčenie 

a antioxidačnú odozvu mladých klíčencov kukurice siatej (Zea mays L. hybrid Ronaldinio). 

 

Materiál a metódy 

Ako rastlinný materiál sme používali zrná kukurice (Zea mays L., hybrid Ronaldinio). 

Osivo na experimenty nám poskytol Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

v Bratislave (ÚKSÚP). Suché zrná kukurice (50 ks pre každý variant) sme pred založením 

experimentu ošetrili nízkoteplotnou plazmou (NTP) generovanou v rôznych typoch plynov 

(vzduch, kyslík, dusík) po dobu 60 s, 180 s a 300 s. Ako zdroj plazmy slúžil difúzny, 

koplenárny, povrchový, barierový výboj (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge - 

DCSBD). Zrná sme po 2-hodinovej imbibícii zabalili do papierových roliek a kultivovali 3 

dni v inkubátore pri teplote 23 ± 2 oC v tme. Následne sme sledovali vplyv NTP generovanej 

v rôznych typoch plynov, ako aj dĺžku aplikačnej dávky (expozičnej doby) na klíčenie zŕn 

kukurice a antioxidačnú odozvu mladých klíčencov kukurice a výsledky sme porozvnávali s 

kontrolou (t.j. osivo bez ošetrenia NTP). Koncentráciu celkových proteínov sme stanovili 

podľa protokolu [14]. Proteolytickú aktivitu sme detegovali podľa metodiky [15]. Aktivitu 

superoxiddismutáz (SOD EC 1.15.1.1) sme stanovili podľa protokolu [16], aktivitu guajakol 
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peroxidáz (G-POX EC 1.11.1.7) podľa autorov [17]. Pri stanovovaní množstva peroxidu 

vodíka (H2O2) a superoxidového radikálu (O2
-) v 3-dňových klíčencoch kukurice sme 

postupovali podľa metodiky [18]. Experimenty sme opakovali 3x a výsledky sme štatisticky 

vyhodnotili s použitím štatistického programu Statgraphics Centurion XV.I. 

 

Výsledky a diskusia 

Ošetrenie zŕn kukurice NTP generovanou v rôznych atmosférach malo rôzny vplyv na 

klíčenie, rast a vývin klíčnych rastlín. Môžeme konštatovať, že pri plazme generovanej 

v atmosfére dusíka pri vyšších aplikačných dávkach došlo k úplnej inhibícii klíčenia (obr. 1 - 

N180, N300). Negatívne sa prejavila aj vysoká aplikačná dávka plazmy generovanej vo 

vzduchu, kde sme pozorovali spomalený rast a vývin mladých klíčencov v porovnaní s 

kontrolou (obr. 1 - K, V300). Pri nižších expozičných časoch v atmosfére kyslíka a vzduchu 

sme výrazné rozdiely v porovnaní s kontrolou nepozorovali (obr. 1 - O60, O180, V60, V180). 

 

 
 

Obr. 1. Mladé klíčence (3-dňové) kukurice siatej (Zea mays L. hybrid Ronaldinio) po ošetrení 
nízkoteplotnou plazmou 60, 180, alebo 300 sekúnd. Varianty: K - kontrola (osivo bez ošetrenia plazmou); O - 

osivo ošetrené plazmou generovanou v atmosfére; V - osivo ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu; N - 
osivo ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka). Mierka predstavuje 1 cm. 

 
Naše výsledky sú v korelácii s prácami iných autorských kolektívov, ktorí uvádzajú, 

že plazma v priamom kontakte s osivom môže stimulovať, alebo inhibovať jeho klíčenie a 

rast klíčnych rastlín [12, 19, 20] a tým výrazne ovplyvniť celkovú produkciu [10]. 

K preukaznému zvýšeniu množstva celkových rozpustných proteínov v porovnaní 

s kontrolou došlo takmer vo všetkých variantoch. Signifikantný rozdiel sme nezaznamenali 

medzi kontrolou a variantami V60, N180 a N300 (obr. 2A). Aj napriek zvýšeniu množstva 

celkových rozpustných proteínov v ošetrených variantoch bola aktivita proteáz oproti kontrole 
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preukazne nižšia. Pri vyšších expozičných dávkach plazmy, generovanej v atmosfére dusíka 

(N180 a 300), sme aktivitu proteáz nezaznamenali, čo je pochopiteľné, nakoľko v týchto 

variantoch zrná neklíčili (obr. 2B). 

 

 
 

Obr. 2. Množstvo celkových rozpustných proteínov (A) a aktivita proteázy (B) v 3-dňových klíčencoch 
kukurice siatej (Zea mays L. hybrid Ronaldinio) po ošetrení nízkoteplotnou plazmou 60, 180, alebo 300 

sekúnd. Varianty: K - kontrola (osivo bez ošetrenia plazmou); O - osivo ošetrené plazmou generovanou v 
atmosfére; V - osivo ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu; N - osivo ošetrené plazmou generovanou v 
atmosfére dusíka).Údaje sú priemery ± SE, malé písmená abecedy poukazujú na preukazný rozdiel v rámci 

jednotlivých variantov na úrovni preukaznosti p < 0,05. 
 

Prítomnosť superoxidového aniónu (O2
-) sme vo forme modrej nerozpustnej zrazeniny 

formazánu pozorovali vo všetkých ošetrených variantoch, no zaznamenali sme rozdiely 

v intenzite zafarbenia. Najmenej modrého precipitátu sme pozorovali vo variantoch, kde sme 

zrná ošetrili plazmou po dobu 60 s (obr. 3A - O60, V60, N60). Prítomnosť H2O2 sme 

dokazovali vo forme hnedej zrazeniny a nezaznamenali sme významné rozdiely v zafarbení 

medzi jednotlivými variantami (obr. 3C). Pri dokazovaní O2
-aj H2O2 sa nám nezafarbili zrná 

vo variantoch N180 a N300 (obr 3A a C). Aktivity SOD a G-POX mali veľmi podobný 

priebeh. Najvyššie aktivity sme namerali v kontrolnom variante. V ostatných, plazmou 

ošetrených variantoch, aktivita týchto antioxidačných enzýmov štatisticky preukazne klesala 

(obr. 3B, D). Naše zistenia sú v rozpore s predtým publikovanými výsledkami. Henselová a 

kol. [11] analyzovali aktivitu troch ROS zachytávajúcich enzýmov CAT, G-POX a SOD v 

koreňoch kukurice po ošetrení nízkoteplotnou plazmou. V mladých 3-dňových a 6-dňových 

klíčencoch zistili mierny nárast aktivity SOD oproti kontrole. Kataláza tiež vykazovala 

podobný trend aktivity v koreňoch kukurice ako SOD. Taktiež dokázali aktivitu a na géloch aj 

prítomnosť viacerých izoforiem enzýmu POX. Priemerné zvýšenie aktivity POX bolo o 

24,7 % v porovnaní s neošetrenou kontrolou. Podobné zistenia deklaruje aj štúdia kolektívu 

Dat a kol. [21]. 
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Obr. 3. Detekcia superoxidového aniónu (O2
-) v podobe tmavomodrého zafarbenia (A), stanovenie 

aktivity SOD (B), detekcia peroxidu vodíka (H2O2) v podobe hnedého zafarbenia (C) a stanovenie aktivity 
G-POX (D) v 3-dňových klíčencoch kukurice stiatej (Zea mays L. hybrid Ronaldinio) po ošetrení 

nízkoteplotnou plazmou 60, 180, alebo 300 sekúnd. Varianty: K - kontrola (osivo bez ošetrenia plazmou); O - 
osivo ošetrené plazmou generovanou v atmosfére; V - osivo ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu; N - 

osivo ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka). Mierka predstavuje 1 cm. 
 

Záver 

Z výsledkov našej práce vyplýva, že na klíčenie zŕn kukrice siatej, rast a vývin 

mladých klíčencov ako aj ich antioxidačnú odozvu výrazne vplýva dĺžka expozičnej doby, no 

hlavne typ použitého plynu, v ktorom je plazma generovaná. Príkladom môžu byť vyššie 

expozičné dávky plazmy, ktorá bola generovaná v atmosfére dusíka (N180, N300), kde došlo 

k úplnej inhibícii klíčenia alebo vzduchu (V180, V300), kde sa prejavil markantný inhibičný 

efekt na rast a vývin mladých klíčencov. Hoci obsah celkových rozpustných proteínov sa vo 

všetkých ošetrených variantoch zvýšil, aktivita proteázy bola v porovnaní s neošetrenou 

kontrolou nižšia. Podobne sme zaznamenali aj štatisticky preukazný pokles aktivity 

superoxiddismutázy (SOD) aj guajakol peroxidázy (G-POX) vo všetkých, plazmou 

ošetrených variantoch. 
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Abstract 
The effect of IFN-λ and vitamin D on the proliferation of B-cell lymphoma cells and the reactivation of 

the latent MuHV-4 
Interferons and vitamin D are substances that play an important role in the innate immune response. 

Recently their antiviral effects have been demonstrated, and they are critical for the induction of antitumor 
immunity. The aim of our study was to investigate the influence of IFN-λ and vitamin D on the proliferation of 
S11E lymphoma cell line as well as on the reactivation of MuHV-4 virus, by which is this cell line latently 
infected. We discovered that both, IFN-λ and vitamin D, have neither anti-proliferative nor pro-proliferative 
effect on S11E cells, but they both have antiviral effect on MuHV-4. 

 

Keywords: interferon λ, vitamin D, S11E; proliferation; murine gammaherpesvirus; latency  

 

Úvod  

Interferóny (IFN) sú najväčšou cytokínovou rodinou a majú množstvo pleiotropných 

funkcií, ktoré pomáhajú vrodenej aj získanej imunitnej odpovedi. Aktivujú niekoľko 

intracelulárnych signálnych dráh, ktoré podporujú antivírusovú aktivitu a môžu byť kritické 

pre indukciu hostiteľskej protinádorovej imunity [1]. Okrem týchto funkcií ovplyvňujú 

interferóny aj množstvo iných procesov, medzi ktoré patrí regulácia bunkového rastu, 

diferenciácia a apoptóza [2]. Interferóny sa delia na tri hlavné skupiny: interferóny I., II. a III. 

typu, pričom nami skúmaný IFN-λ patrí medzi interferóny III. typu [3]. 

Vitamín D patrí medzi steroidné hormóny. Hrá dôležitú úlohu pri vrodenej imunitnej 

odpovedi, v udržiavaní systémovej homeostázy vápnika a fosfátu, ale je tiež regulátorom 

proliferácie a diferenciácie buniek [4]. Predklinické a klinické štúdie ukazujú, že nedostatok 

vitamínu D zvyšuje riziko rozvoja viacerých malignít so zlou prognózou [5]. Nedávno bol 

popísaný aj potenciálny antivírusový účinok vitamínu D, avšak mechanizmus, ktorým by 

nedostatok vitamínu D mohol prispievať k rozvoju vírusového ochorenia je doteraz málo 

objasnený. Nedávne zistenia naznačujú komplexnú interakciu medzi vírusovými infekciami a 

vitamínom D, vrátane indukcie antivírusového stavu, interakcie s bunkovými a vírusovými 

faktormi, indukcie autofágie a apoptózy a genetických a epigenetických zmien [6]. 
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Relatívne nedávno sa zistilo, že vitamín D po väzbe na receptor vitamínu D (VDR) 

moduluje bunkové signálne dráhy, vrátane up-regulácie JAK-STAT signalizácie aktivovanej 

IFN-I. V neprítomnosti vitamínu D a IFN-I, je VDR neaktívny a interaguje so STAT1, čím 

inhibuje JAK-STAT signalizáciu [7]. O tom, či vitamín D takýmto spôsobom moduluje aj 

JAK-STAT signalizáciu aktivovanú IFN-λ je v literatúre len málo údajov. 

Preto cieľom tejto práce bolo preskúmať antiproliferatívny, antivírusový a preventívny 

účinok IFN-λ a vitamínu D v lymfómových bunkách transformovaných myším 

gamaherpesvírusom MuHV-4. 

 

Materiál a metódy 

Bunková línia S11E pochádza z B-bunkového lymfómu myši infikovanej MuHV-4 

(MHV-68) [8]. Bunky S11E sú latentne infikované MuHV-4. Latentný genóm vírusu sa 

v S11E vyskytuje v lineárnej aj epizomálnej forme a preto tieto bunky v malom percente 

produkujú infekčný vírus [8,9].  

Bunky sme vysiali na 24 jamkové platničky v koncentrácii 1x106 buniek na jednu 

jamku. Následne sme ich stimulovali rôznymi koncentráciami IFN-λ (35, 100 a 250 ng/ml) a 

rôznymi koncentráciami vitamínu D (0,1; 1 a 10 nM). Ako kontroly nám slúžili 

nestimulované bunky S11E. V časových intervaloch 24, 48, 72 hodín a 6 dní sme pomocou 

CellTiter-Blue® Cell Viability Assay (Promega) testu stanovili viabilitu stimulovaných a 

nestimulovaných buniek. Tento test využíva indikátorové farbivo resazurín na meranie 

metabolickej aktivity - viability buniek. Živé bunky majú schopnosť redukovať resazurín na 

resorufín, ktorý je fluorescenčným farbivom. Mŕtve bunky nemajú metabolickú kapacitu, 

preto nie sú schopné redukovať resazurín a neemitujú fluorescenčný signál. Vplyv IFN-λ a 

vitamínu D na vírus MuHV-4 po 1- a/alebo 3-dňovej stimulácii buniek S11E sme vyhodnotili 

dvoma testami, a to stanovením titra vírusu uvoľneného do kultivačného média metódou 

plakovej titrácie a stanovením počtu kópií vírusového genómu v bunkách pomocou metódy 

kvantitatívnej PCR (qPCR). Reakčná zmes pre qPCR v objeme 25 μl obsahovala 12,5 μl 2x 

Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master mixu a primery pre gén ORF65 (M9): 

ORF65qFBac - 5´- GTC AGG GCC CAG TCC GTA -3´; ORF65qRBac - 5´- TGG CCC TCT 

ACC TTC TGT TGA -3´ v koncentrácii 0,5 μM. Do každej reakčnej PCR zmesi sme pridali 

200ng DNA vzorky. Ako štandard pre kalibračnú krivku nám slúžila DNA MHV-68 BAC 

nariedená desiatkovým riedením od 2,28 – 22 800 000 kópií genómu. Reakcia prebiehala v 

cykléri Applied Biosystems StepOneTM podľa protokolu výrobcu. Stanovenie počtu kópií 
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vírusovej DNA v qPCR sme robili v tripletoch a priemerné Ct hodnoty sme použili na 

výpočet počtu kópií MuHV-4 genómu vo vzorkách. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv IFN-λ  a vitamínu D na proliferáciu buniek S11E  

Na stanovenie viability nestimulovaných buniek S11E a buniek stimulovaných IFN-λ 

(koncentrácie 35, 100 a 250 ng/ml) a vitamínom D (koncentrácie 0,1; 1 a 10 nM) sme použili 

CellTiter-Blue® Cell Viability Assay. Viabilitu buniek sme vyhodnocovali po 24, 48, 72 

hodinách a 6 dňoch stimulácie (Obr.1).  

 

 
 

Obr. 1. Vplyv IFN-λ a vitamínu D na proliferáciu buniek S11E 
Viabilita buniek S11E po stimulácii s IFN-λ (35, 100 a 250 ng/ml) a vitamínom D (0,1; 1 a 10 nM) bola 

stanovená CellTiter-Blue® Cell Viability Assay testom a porovnaná s viabilitou nestimulovaných buniek S11E. 
Živé bunky emitovali fluorescenčný signál, ktorý bol meraný na fluorometri pri vlnovej dĺžke 530/590 nm.  

 

V opakovaných experimentoch sme nepozorovali významný pro-proliferatívny, ani 

anti-proliferatívny efekt IFN-λ a vitamínu D na bunky S11E. Viabilita stimulovaných buniek, 

či už IFN-λ alebo vitamínom D, nebola oproti nestimulovaným bunkám signifikantne 

zvýšená, ani znížená. Podobne sme nepozorovali signifikantné rozdiely medzi jednotlivými 

použitými koncentráciami IFN-λ alebo vitamínu D (Obr. 1). Bunky S11E vykazovali 

najvyššiu mieru viability na 2. deň kultivácie. Na 3. a 6. deň kultivácie bola viabilita buniek 

podobná tej, ktorú sme detegovali po jednom dni kultivácie. 

Vplyv IFN-λ a vitamínu D na vírus MuHV-4, ktorým sú bunky S11E latentne infikované  

Antivírusový efekt IFN-λ na MuHV-4 počas skorého štádia lytickej infekcie 

epiteliálnych buniek je už známy [10]. Zistilo sa, že práve signalizácia IFN-λ je pri infekcii 

týmto vírusom dôležitá, pretože vírus v skorých štádiách infekcie downreguluje expresiu 
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receptora IFN I. typu, IFNAR. Avšak o antivírusovom efekte IFN-λ na MuHV-4 počas 

latencie alebo reaktivácie sa vie málo.  

Vplyv IFN-λ a vitamínu D na vírus MuHV-4, ktorým sú bunky S11E latentne 

infikované, sme vyhodnotili stanovením titra infekčného vírusu uvoľneného z buniek 

metódou plakovej titrácie a stanovením počtu kópií vnútrobunkového vírusu metódou qPCR. 

Bunky S11E sme stimulovali rôznymi koncentráciami IFN-λ (35, 100 a 250 ng/ml) a 

vitamínu D (0,1; 1 a 10 nM). Prvý a/alebo tretí deň po stimulácii sme bunky sedimentovali 

centrifugáciou pri 800xg/10 min., supernatant, ktorý obsahoval uvoľnený extracelulárny vírus 

sme použili na plakovú titráciu a z buniek v sedimente sme izolovali celkovú DNA, v ktorej 

sme následne kvantifikovali počet kópií intracelulárneho vírusu metódou qPCR.  

IFN-λ má mierny antivírusový efekt na extracelulárny i intracelulárny vírus MuHV-4  

Titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 uvoľneného z buniek S11E stimulovaných 

všetkými troma koncentráciami IFN-λ bol po 1- i 3-dňovej stimulácii signifikantne znížený 

oproti titru vírusu uvoľneného z nestimulovaných buniek (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 2. Vplyv IFN-λ na titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 
Titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 uvoľneného z buniek S11E stimulovaných 24 hodín a 72 hodín s IFN-λ 

(35, 100 a 250 ng/ml) v porovnaní s nestimulovanými bunkami. Hodnoty reprezentujú priemer z dvoch 
nezávislých experimentov ± štandardná smerodajná odchýlka (s.e.m). 

 

Počet kópií vírusového genómu v bunkách stimulovaných 24 hodín všetkými troma 

koncentráciami IFN-λ bol oproti počtu kópií genómu MuHV-4 v nestimulovaných bunkách 

tiež znížený (Obr. 3).  

Avšak po 72 hodinovej stimulácii sa počet kópií MuHV-4 v stimulovaných bunkách 

zvýšil, pri koncentácii 100 ng/ml IFN-λ dokonca na hodnotu vyššiu ako v nestimulovaných 

bunkách. 

Dokázali sme, že hoci IFN-λ nemal signifikantný efekt na viabilitu buniek S11E, mal 

však protivírusový efekt na MuHV-4, ktorým sú S11E bunky latentne infikované. Tým sme 
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potvrdili, že aj pri latentnej/perzistentnej infekcii MuHV-4, podobne ako pri lytickej infekcii 

[10], zohráva IFN-λ významnú úlohu. 

 

 
 

Obr. 3. Vplyv IFN-λ na počet kópií vírusu MuHV-4 
Počet kópií genónu vírusu MuHV-4 v bunkách S11E stimulovaných 24 hodín a 72 hodín s IFN-λ (35, 100 a 250 

ng/ml) v porovnaní s nestimulovanými bunkami. Hodnoty reprezentujú priemer z dvoch nezávislých 
experimentov ± štandardná smerodajná odchýlka (s.e.m). 

 

Vitamín D má mierny antivírusový účinok na intracelulárny vírus MuHV-4 v S11E bunkách 

Titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 uvoľneného z buniek S11E stimulovaných 

všetkými troma koncentráciami vitamínu D nebol signifikantne zmenený v porovnaní s titrom 

vírusu uvoľneným z nestimulovaných buniek (Obr. 4). 

 

 

 
Obr. 4. Vplyv vitamínu D na titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 

Titer extracelulárneho vírusu MuHV-4 uvoľneného z buniek S11E stimulovaných 72 hodín s vitamínom D (0,1; 
1 a 10 nM) v porovnaní s nestimulovanými bunkami. Hodnoty reprezentujú priemer z dvoch nezávislých 

experimentov ± štandardná smerodajná odchýlka (s.e.m). 
 

Avšak, počet kópií vírusového genómu bol v  bunkách stimulovaných všetkými troma 

koncentráciami vitamínu D signifikantne znížený oproti vírusu v kontrolných, 

nestimulovaných bunkách (Obr. 5). 

Ukázali sme, že hoci vitamín D nemal signifikantný efekt na viabilitu buniek S11E, 

ani na titer uvoľneného extracelulárneho vírusu MuHV-4, mal však signifikantný 

protivírusový efekt na intracelulárny MuHV-4, ktorým sú S11E bunky latentne infikované.   
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Obr. 5 Vplyv vitamínu D na počet kópií vírusu MuHV-4 

Počet kópií genónu vírusu MuHV-4 v bunkách S11E stimulovaných 72 hodín vitamínom D (0,1; 1 a 10 nM) 
v porovnaní s nestimulovanými bunkami. Hodnoty reprezentujú priemer z dvoch nezávislých experimentov ± 

štandardná smerodajná odchýlka (s.e.m). 
 

Záver 

Dokázali sme, že hoci IFN-λ nemal signifikantný efekt na viabilitu buniek S11E, mal 

protivírusový efekt na MuHV-4, ktorým sú S11E bunky latentne infikované. Vitamín D 

nemal signifikantný efekt na viabilitu buniek S11E, ani na titer uvoľneného extracelulárneho 

vírusu MuHV-4, ale mal signifikantný protivírusový efekt na intracelulárny MuHV-4, ktorým 

sú S11E bunky latentne infikované.   
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Abstract 

The effects of quercetin on adipogenesis and lipid metabolism in adipose tissue during oxidative stress 
Adipose tissue is actively involved in regulation of the whole-body energy homeostasis and represents a 

dynamic structure. Adipocyte differentiation is a key process for proper functioning of the adipose tissue at both 
physiological and pathophysiological levels.  Quercetin is a plant polyphenol reported to reduce inflammation or 
insulin resistance associated with obesity. Morover, quercetin affects adipocytes during specific stages of 
adipogenesis. The aim of this study was to examine effects of quercetin on adipogenesis and lipid metabolism in 
primary rat preadipocytes treated with an inflammatory cytokine tumor necrosis factor-𝛼𝛼 (TNF𝛼𝛼). In the 
retroperitoneal adipose tissue (rWAT), in experimental model of Zucker rats, we focused on the ability of 
quercetin to reduce oxidative stress associated with obesity and diabetes. In obese ZDF rats we observed a trend 
of reducing TNF𝛼𝛼 expression with quercetin administration. Our results indicate a beneficial effect of a lower 
dose of quercetin on lipid accumulation during preadipocyte differentiation in dose dependant manner.  
 

Keywords: quercetin; adipogenesis; lipid metabolism; obesity; oxidative stress 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Tukové tkanivo ako zásobáreň a mobilizátor nadbytočnej energie sprostredkováva 

endokrinnú aktivitu, čím významne ovplyvňuje metabolizmus iných tkanív, reguluje 

metabolizmus glukózy, citlivosť na inzulín aj imunologické a zápalové reakcie [1]. 

Adipogenéza je proces diferenciácie preadipocytov na zrelé inzulín-senzitívne 

adipocyty schopné ukladať a mobilizovať lipidy [1]. V každom štádiu adipogenézy sa 

redoxný stav špecificky mení. Hoci za fyziologických podmienok sú reaktívne formy kyslíka 

(ROS) nevyhnutným signálom pre iniciáciu a udržiavanie adipogénnych procesov, 

patologicky nadmerná produkcia ROS môže ovplyvňovať redoxné prostredie a adipogenézu 

narušiť [2]. 

Chronická obezita a diabetes 2. typu (T2D) sú spojené so zvýšenými hladinami 

biomarkerov oxidačného stresu. Výsledky experimentov ukazujú, že zníženie hladín ROS 

zlepšuje citlivosť na inzulín a rovnako aj homeostázu lipidov a glukózy [3]. 
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Flavonoidy sú polyfenolické zlúčeniny bohato zastúpené v ovocí a zelenine. 

Epidemiologické štúdie, in vitro a animálne štúdie potvrdzujú myšlienku priaznivých účinkov 

flavonoidov prijímaných v potrave na glukózovú a lipidovú homeostázu, T2D a zápalové 

procesy. Kvercetín je jeden z najviac zastúpených flavonoidov v potravinách a vyznačuje sa 

viacerými účinkami na metabolizmus tukového tkaniva vrátane adipogenézy [4]. 

 Cieľom našich experimentov bolo sledovať vplyv oxidačného stresu a kvercetínu na 

adipogenézu in vitro v kultúre primárnych potkaních preadipocytoch v bazálnych 

podmienkach aj v prítomnosti prozápalového cytokínu TNF𝛼𝛼. Taktiež sme skúmali účinok 

kvercetínu na morfometrické parametre a génovú expresiu vybraných ukazovateľov 

diferenciácie a markerov metabolizmu lipidov v retroperitoneálnom bielom tukovom tkanive 

rWAT u obéznych diabetických Zucker potkanov. 

Materiál a metódy 

Charakteristika experimentálnych modelov 

V in vitro štúdii vplyvu kvercetínu na adipogenézu boli použité primárne preadipocyty 

izolované zo subkutánneho WAT 19-týždňových samcov potkana laboratórneho kmeňa 

Wistar. Vzorky tukového tkaniva boli natrávené kolagenázou (1mg/ml, Sigma–Aldrich, St. 

Louis, MO). Filtráciou a centrifugáciou separovanej stromálno-vaskulárnej frakcie bol po 

inkubácii v lyzačnom pufri na erytrocyty a následnej centrifugácii získaný pelet, ktorý bol 

rozsuspendovaný v kultivačnom médiu [5]. Primárne preadipocyty boli inkubované 

v kultivačnom DMEM médiu (Dulbecco´s Modified Eagle Medium; Gibco, ThermoFischer 

Scientific, Rockford, IL) s 4,5 g/l D-glukózou v nastaviteľnom inkubátore s atmosférou 

obsahujúcou 5% CO2 pri teplote 37°C (Galaxy 48R, Eppendorf, Hamburg, Nemecko). Na 

kultivačné fľaše boli bunky nasiate v hustote 5000 buniek/cm2. Následne, po dosiahnutí ~80% 

konfluentnosti, boli nasiate na 12 jamkové platničky v hustote 3500 buniek/cm2. Kultivačné 

médium bolo vymieňané každých 48 hod. Diferenciáciu sme preadipocytom indukovali 

v súlade s diferenciačným protokolom podľa Zebisch a kol. (2012) [6]. Kvercetín bol bunkám 

pridávaný do kultivačného média v koncentráciach 0 µM, 2 µM a 20 µM, TNFα 

v koncentrácii 1,94 nM od 1. dňa indukovania diferenciácie až do ukončenia experimentu (6. 

a 13. deň). Na stanovenie relatívnej akumulácie lipidov v adipocytoch bol použitý Oil Red 

O Stain Kit (AbCam, Cambridge, UK) a postup podľa protokolu výrobcu.  

V in vivo štúdii boli použité obézne diabetické samce potkana kmeňa Zucker, ZDF 

(Dobrá voda, Slovenská republika), predstavujúce genetický model D2T, ktoré boli usmrtené 

vo veku 30 týždňov. Zvieratá boli chované v štandardných podmienkach (22°C, 12h/12h-
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svetlo/tma, prístup k vode a k štandardnej potrave ad libitum). Obe skupiny, chudé aj obézne 

ZDF potkany, boli rozdelené do 2 podskupín, a to chudé kontrolné kŕmené piškótou 

s etanolom (n=5), chudé kŕmené piškótou s kvercetínom (n=5), obézne kontrolné kŕmené 

piškótou s etanolom (n=7) a obézne kŕmené piškótou s kvercetínom (n=7). Kvercetín bol 

experimentálnym zvieratám podávaný v dávke 20 mg/kg hmotnosti/deň  rozpustených 

v etanole počas 6 týždňov. Zvieratá boli nalačno (15 hodín bez stravy) uspaté 

pentobarbitalovou anestézou a následne usmrtené. Odobraté rWAT bolo po odvážení 

zmrazené v tekutom dusíku a uchované pri -70°C do ďalšieho stanovenia. Experimenty na 

zvieratách boli uskutočnené v súlade s predpismi Etickej komisie SAV pre pokusy na 

zvieratách a súhlasom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. 

Izolácia RNA a stanovenie expresie génov 

 Na izoláciu RNA z rWAT a buniek primárnej kultúry bol použitý RNeasy Universal 

Plus Mini Kit (Qiagen, Hilden, Nemecko), a na následnú reverznú transkripciu bol použitý 

Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (ThermoFisher Scientific, Rockford, IL).  

 Génová expresia bola stanovená metódou kvantitatívnej PCR v reálnom čase (real-

time qPCR) použitím FastStart Universal SYBR Green Master (Rox) Mix (Roche, Basel, 

Švajčiarsko) v termocykléri ABI 7900HT FastReal-Time PCR System (Applied Biosystems, 

Carlsbad, CA). Dáta v in vitro štúdii boli normalizované na expresiu 40S ribozomálneho 

proteínu S29 (Rps29) a v in vivo štúdii na expresiu 18S RNA. Sekvencie jednotlivých 

primerov sú uvedené v Tab.1. 

Tab. 1. Sekvencie použitých primerov v real-time PCR 
 

Gén  Sekvencia primerov GenBank 

Acrp30 Fw  5’-ACCCCTGGCAGGAAAGGA-3’ AY033885.1 Rv  5’-CCTACGCTGAATGCTGAGTGAT-3’ 

Fabp4 Fw 5’-AGCGTAGAAGGGGACTTGGT-3’ AF144756.1 Rv 5’-ATGGTGGTCGACTTTCCATC-3’ 

Fas Fw 5’-GAGTCTGTCTCCCGCTTGAC-3’ M76767.1 Rv 5’-TGGAAATGAGGGCCATAGTC-3’ 

Hsl Fw 5’-ATCATTCCCAAGCCACAAAG-3’ AY428844.1 Rv 5’-GTCCCCACGTGTTCATCTCT-3’ 

Lpl Fw 5’-TGGACGGTGACAGGAATGTATG-3’ BC081836.1 Rv 5’-GGCCCGATACAACCAGTCTACT-3’ 

Nox2 Fw 5’-TGATCATCACATCCTCCACCAA-3’ AJ295950.1 Rv 5’-GATGGCAAGGCCGATGAA-3’ 

Nox4 Fw 5’-CTGCATCTGTCCTGAACCTCAA-3’ AY027527.1 Rv 5’-TCTCCTGCTAGGGACCTTCTGT-3’ 

Plin Fw 5’-ACACACCGTGCAGCACTC-3’ L26043.1 Rv 5’-CGATGTCTTGGAATCGCTC-3’ 

Ppar𝛾𝛾 Fw 5’-AGGATTCATGACCAGGGAGTT-3’ AB011365.1 Rv 5’-AGCAAACTCAAACTTAGGCTCCAT-3’ 

Tnfa Fw 5’-CCAGACCCTCACACTCAGATCA-3’ AF269159.1 Rv 5’-TCTCCTGGTATGAAATGGCAAA-3’ 
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Rps29 Fw 5’-GCTGAACATGTGCCGACACT-3’ X59051.1 Rv 5’-GGTCGCTTAGTCCAACTTAATGAA-3’ 

18s mRNA Fw 5’-GGGAGGTAGTGACGAAAAATAACAAT-3’ AH001747.2 Rv 5’-TTGCCCTCCAATGGATCCT-3’ 

Štatistické vyhodnotenie 
 Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na hodnotenie 

rozdielov medzi skupinami bola použitá dvojfaktorová ANOVA s následnou “post-hoc“ 

analýzou pomocou Bonferonniho testu (SigmaStat 3.5). Za hladinu štatistickej významnosti 

bola považovaná *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  

Výsledky a diskusia 

 Skupina obéznych ZDF potkanov vykazovala zvýšenú telesnú hmotnosť a relatívne 

množstvo rWAT, pričom podávanie kvercetínu nepreukázalo signifikantný vplyv na tieto 

parametre. V prípade expresie génov zapojených do metabolizmu lipidov (Acrp30, Hsl, Plin) 

mal vplyv fenotyp na expresiu génu Lpl, kde sme pozorovali vyššiu mieru expresie u 

obéznych ZDF potkanov (Tab. 2).  

Tab. 2. Vplyv podávania kvercetínu na vybrané parametre a génovú expresiu v retroperitoneálnom 
tukovom tkanive u ZDF potkanov.  

Relatívne množstvo retroperitoneálneho tukovéh tkaniva, rWAT je vyjadrené v percentách z celkovej hmotnosti 
zvierat. Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) a boli analyzované použitím 

dvojfaktorovej ANOVA. K – kontrolná skupina; QUE – skupina potkanov, ktorým bol podávaný kvercetín. 
Acrp30 - adiponektín; Hsl – hormón senzitívna lipáza; Lpl – lipoproteínová lipáza; Plin - perilipín. 

 Chudé Obézne  
               
Parameter 

K               
(n=5) 

QUE          
(n=5) 

K              
(n=7) 

QUE          
(n=7) 

ANOVA 
Hodnota p 

Hmotnosť tela (g) 356,00 ± 8,14 333,20 ± 13,64 503,00 ± 6,33 491,86 ± 14,28 Fenotyp:<0,001 
Relatívne množstvo    
rWAT (%) 0,70 ± 0,06 0,71 ± 0,12 3,11 ± 0,08 3,13 ± 0,10 Fenotyp:<0,001 

Génová expresia v 
rWAT 

     

Acrp30/18S mRNA 4,23 ± 0,82 3,31 ± 0,31 3,55 ± 0,33 3,60 ± 0,38  
Hsl/18S mRNA 2,91 ± 0,40 2,51 ± 0,31 3,05 ± 0,36 3,89 ± 0,96  
Lpl/18S mRNA 3,04 ± 0,55 2,13 ± 0,19 3,46 ± 0,42 3,69 ± 0,42 Fenotyp:<0,05 
Plin/18S mRNA 2,88 ± 0,36 2,50 ± 0,16 2,92 ± 0,27 2,83 ± 0,24  

Zvýšená expresia vplyvom obezity u ZDF potkanov v rWAT sa preukázala v prípade 

prozápalového cytokínu a markera oxidačného stresu TNF𝛼𝛼. Zároveň sme pozorovali trend 

zníženia TNF𝛼𝛼 vplyvom kvercetínu. Zvýšená expresia na úrovni mRNA vplyvom obezity 

bola v prípade génov stimulujúcich tvorbu reaktívnych foriem kyslíka Nox4 a Nox2 a taktiež 

proteínu Fabp4. Expresia ukazovateľov adipogenézy Ppar𝛾𝛾 a  Fas  nebola zmenená vplyvom 

fenotypu ani príjmom kvercetínu (Obr. 1). 
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Obr. 1. Vplyv podávania kvercetínu na génovú expresiu v retroperitoneálnom tukovom tkanive u ZDF 

potkanov. A - génová expresia tumor nekrotizujúceho faktora 𝛼𝛼 (TNF𝛼𝛼), B -génová expresia receptora 
aktivovaného proliferátorom peroxizómov 𝛾𝛾 (PPAR𝛾𝛾), C - génová expresia NADPH oxidázy 4 (Nox4), D - 

génová expresia NADPH oxidázy 2 (Nox2), E - génová expresia syntázy mastných kyselín (Fas), F - génová 
expresia proteínu viažuceho mastné kyseliny 4 (Fabp4). Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 18S 

mRNA. Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) a boli analyzované použitím 
dvojfaktorovej ANOVA. K - kontrolná skupina (chudé n =5; obézne n=7); QUE - skupina potkanov, ktorým bol 

podávaný kvercetín (chudé n =5; obézne n=7). 

Priemerné hodnoty expresie markerov diferenciácie a metabolizmu lipidov 

v primárnych adipocytoch  boli signifikantne vyššie v prospech 12. dňa adipogenézy, čo 

odzrkadľuje postupné dozrievanie a dosahovanie funkčnosti s časovou postupnosťou počas 

adipogenézy. Od dávky závislý efekt kvercetínu sme nezaznamenali (Obr. 2). 

      

      
Obr. 2. Vplyv podávania kvercetínu na génovú expresiu markerov diferenciácie a metabolizmu 

lipidov v primárnych potkaních adipocytoch počas adipogenézy. A - génová expresia adiponektínu (Acrp30), 
B - génová expresia receptora aktivovaného proliferátorom peroxizómov 𝛾𝛾 (PPAR𝛾𝛾), C - génová expresia 

syntázy mastných kyselín (Fas), D - génová expresia proteínu viažuceho mastné kyseliny 4 (Fabp4). Kvercetín 
bol pridávaný do kultivačného média v koncentráciach 0 μM (K; n=4), 2 μM (QUE 2μM; n=4) a 20 μM (QUE 

20μM; n=4). Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu 40S ribozomálneho proteínu S29 (Rps29). 
Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) a boli analyzované použitím dvojfaktorovej 

ANOVA. 
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Naše merania ukázali rozdiely medzi skupinami v relatívnej akumulácii lipidov v 6. 

dni počas diferenciácie. Nižšie hodnoty ukladania lipidov sme zaznamenali v prípade kontroly 

(QUE0) a QUE20 v porovnaní s nižšou koncentráciou kvercetínu (QUE 2 μM)  na hladine 

významnosti p<0,001. Rozdiel bol v prítomnosti alebo neprítomnosti TNF𝛼𝛼 v prospech 

bazálnych podmienok v prípade skupiny QUE0 aj pri nižšej koncentrácii kvercetínu QUE2 

(Obr. 3).  

          
Obr. 3. Relatívne ukladanie lipidov v primárnych potkaních adipocytoch počas diferenciácie stanovené 
farbením oil red 0. Kvercetín bol pridávaný do kultivačného média v koncentráciach 0 μM (QUE0), 2 μM 

(QUE2) a 20 μM (QUE20) v neprítomnosti TNF𝛼𝛼 (−) alebo prítomnosti TNF𝛼𝛼 (+). Výsledky sú uvedené ako 
priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) a boli analyzované použitím dvojfaktorovej ANOVA s následným 

Bonferroni post hoc testom. Čísla v stĺpcoch predstavujú počet n za skupinu. *** p<0,001 vs. QUE2; # p<0,05 a 
### p<0,001 vs. TNF𝛼𝛼−. TNF𝛼𝛼 - tumor nekrotizujúci faktor 𝛼𝛼. 

 

Záver 

Výsledky naznačujú, že kvercetín môže priaznivo ovplyvňovať viabilitu buniek 

v závislosti od dávky a dňa diferenciácie, avšak vplyv na expresiu markerov adipogenézy 

a metabolizmu lipidov v primárnych potkaních adipocytoch sme nepotvrdili. U obéznych 

ZDF potkanov sme potvrdili vplyv obezity a zaznamenali trend zníženia oxidačného stresu 

vplyvom podávania kvercetínu. Tvrdenia o pozitívnych účinkoch kvercetínu v tejto oblasti si 

vyžadujú ďalšiu analýzu.   
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Abstract 
The effect of the repetitive motifs on the error rate of massively parallel sequencing 
Massively parallel sequencing (MPS) revolutionised genetic testing, although its routine clinical use is 

still in developmental phase, requiring careful setting-up and validation processes. One crucial step of its 
application is reliable variant identification. During validation we identified a region around exon_10 of the 
cystic fibrosis associated CFTR gene that was found to be particularly prone to sequencing errors. We used MPS 
data mapped to both reference genomes (GRCh37 and GRCh38) and Sanger sequencing data to analyse this 
region, we analysed this region also in BLAST with the aim to identify posible causes such sequencing errors.  
Based on this we were able to identify two sources probably due to which numerous false positive variants were 
occurring in this region.  
 

Keywords: next generation sequencing; variant validation; sequencing error; repeat motif 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Masívne paralelné sekvenovanie (MPS) je v súčasnosti bežne využívanou metódou 

v oblasti výskumu a pomaly aj v rutinnej klinickej praxi. Aj napriek zdokonaleniam, ktorými 

táto metóda prešla od jej zavedenia a zdokonaleniam rovnako tak bioinformatických nástrojov 

a postupov, ktoré sa využívajú v rámci tejto metódy na identifikáciu variantných pozícií, 

odpoveď na otázku potreby overovania výsledkov MPS stále nie je jednoznačná [1,2]. Na 

základe našich výsledkov, v rámci našej predošlej štúdie, ktorá sa venovala potrebe 

overovania sekvenčných variantov vygenerovaných MPS sme zhodnotili, že overovanie 

sekvenčných variantov vygenerovaných MPS má význam v prípade menej kvalitných 

výsledkov, či v prípade iných podozrení. Poukázali sme tiež na význam opakovanej analýzy a 

vizuálnej kontroly a načrtli problém repetitívnych oblastí [3].  

V tejto predošlej práci nás významne zaujala oblasť CFTR génu, ktorá na prvý pohľad 

vykazovala nezvyčajne vysokú variabilitu, poukazujúcu na špecifické sekvenčné chyby, 

a preto sme sa jej chceli detailnejšie venovať. Hlavným cieľom súčasnej analýzy je preto 
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identifikovať možné príčiny vzniku falošne pozitívnych variantov, ktoré sú pre túto oblasť 

charakteristické.  

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme analyzovali 10. exón a priľahlé intronické oblasti génu CFTR. 

Využívali sme MPS dáta, ktoré boli vygenerované pomocou komerčných sekvenčných 

panelov na MiSeq a NextSeq platformách (Illumina). Jednotlivé čítania boli pomocou 

nástrojov BWA (Burrows-Wheeler Aligner) a Bowtie2 namapované najskôr k referenčnému 

genómu GRCh37 a neskôr aj k GRCh38 a na proces volania variantov sme využili nástroj 

Vardict. Pomocou programu Integrative Genomic Viewer (IGV; Broad Institute) sme čítania 

vizualizovali. Ako overovaciu metódu sme zvolili Sangerove sekvenovanie a dáta sme 

následne vizualizovali pomocou programu ChromasPro (Technelysium Pty).  

Výsledky Sangerovho sekvenovania sme zároveň použili na stanovenie genotypu a 

fázy zloženého TG/T motívu, ktorý sa nachádza v analyzovanej oblasti.  

Programy BLAT a BLAST sme využívali na hľadanie sekvenčnej homológie 

analyzovanej oblasti v genóme.  

 

Výsledky a diskusia 

Gén CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) je lokalizovaný 

na dlhom ramienku chromozómu 7q31.2, transkript: CFTR-201 ENST00000003084.10 

zahŕňa 27 exónov a je s ním asociovaných viac ako 43 tisíc variácií [4]. Patogénne mutácie 

v CFTR géne sú kauzálne asociované s pomerne častým avšak závažným autozomálne 

recesívnym ochorením. Vzhľadom na to sa v štandardnej klinickej starostlivosti bežne 

vykonáva molekulárno-genetické testovanie CFTR génu [5]. 

 V rámci našej validačnej štúdie sme si v tomto géne, konkrétne v okolí exónu 10 

všimli nezvyčajnú variabilitu (Obr.1). V rámci tejto oblasti sa v 9. intróne, tesne pred exónom 

10 nachádza zložený STR (Short Tandem Repeat) motív TGn/Tn (Obr.2). Variabilita v tejto 

oblasti poukazovala na sekvenčne špecifické chyby, o ktorých predpokladáme, že sú 

spôsobené práve prítomnosťou tohto motívu. Takéto chyby by mohli spôsobovať problémy 

pri hodnotení a interpretácii variantov nielen v analyzovanom CFTR géne, ale aj v iných 

génoch s podobným motívom.   
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Obr. 1. Falošne pozitívne varianty.  Vľavo sa nachádza vizualizácia čítaní v programe IGV, kde je vidieť 
nezvyčajne vysokú variabilitu poukazujúcu na istú chybovosť. Vpravo sú znázornené dáta Sangerovho 

sekvenovania rovnakej oblasti, pričom šípky ukazujú na falošne pozitívne varianty, ktoré je vidieť na obrázku 
z IGV. 

 

 
 

Obr. 2. Zložený STR motív.  Na obrázku je vidieť výsek z IGV znázorňujúci zložený STR motív (TGn/Tn), 
ktorý sa nachádza v 9.intróne CFTR génu. 

 

Genomické dáta, v ktorých sme analyzovali spomínanú oblasť boli jednak mapované 

na referenčný genóm GRCh37 a následne boli re-mapované na novší referenčný genóm 

GRCh38, kedy časť falošne pozitívnych variantov všetkých analyzovaných vzoriek zmizla. 

Na základe toho jedna z hypotéz, ktorá by vysvetľovala túto variabilitu, a teda príčinu vzniku 

falošne pozitívnych variantov spočívala v tom, že sa niekde v genóme nachádza homologická 

sekvencia k tejto oblasti. Preto sme sekvenciu zahŕňajúcu exón 10 a dva ohraničujúce intróny 

(9. a 11.) analyzovali v programe BLAST. Táto analýza identifikovala na referenčnom 

genóme GRCh38 tri zhody časti sekvencie dlhej približne 650 nukleotidov na chromozóme 

20 a potvrdila tak našu hypotézu. Tieto tri zhodné sekvencie na chromozóme 20 sú 

pseudogény CFTR génu (CFTRP1, CFTRP2, CFTRP3), ktoré sú na 20. chromozóme 

lokalizované v rôznych smeroch v okolí centroméry (Obr.3). Ako sme neskôr zistili, 

pseudogén 2 sa nenachádza na referenčnom genóme GRCh37, a preto čítania prislúchajúce 

tejto oblasti boli namapované na oblasť CFTR génu na chromozóme 7. To sa prejavilo 
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vznikom falošne pozitívnych variantov v tomto referenčnom genóme, ktoré po opätovnom 

mapovaní na novší referenčný genóm zmizli (Obr.4.). 
 

 
 

Obr. 3. Analýza oblasti v programe BLAST.  Na obrázku sú výstupy BLAST analýzy, kde sa identifikovali 4 
zhodujúce sa sekvencie. Prvá na chromozóme 7, kde sa nachádza CFTR gén a zvyšné tri na chromozóme 20. 

Tieto tri sekvencie sú pseudogény CFTR génu lokalizované v rôznych smeroch okolo centroméry 
20.chromozómu, pričom pseudogén CFTRP2 sa nenachádza na referenčnom genóme GRCh37. 

 

Ďalšie falošne pozitívne varianty sa objavovali len v niektorých vzorkách a to 

v sekvenčných čítaniach, ktoré prechádzali cez tento intronický lokus. Tieto varianty boli 

viditeľné aj po opätovnom mapovaní na novší referenčný genóm GRCh38. V tomto prípade 

sme využili aj dáta zo Sangerovho sekvenovania, v ktorých sme odčítali genotyp zloženého 

motívu a tiež fázu. Zistili sme, že obe časti motívu majú rôzne počty opakovaní, ale napriek 

tomu celkový súčet nukleotidov zloženého motívu je medzi dvoma alelami rovnaký. Pri 

procese volania variantov (Variant Calling) použitý nástroj takúto zmenu identifikuje ako 

jednonukleotidovú zmenu (SNP; Single Nucleotide Polymorphism) (Obr.5). To nepredstavuje 

až taký problém, pretože pri hodnotení variantov je takúto zmenu možné správne 

identifikovať. V databáze dbSNP sa nachádza tento variant pod identifikátorom rs73715573 

a je k nemu dostupná aj literatúra [6]. Problémom v našom prípade však bolo, že vzhľadom na 

veľkú variabilitu jednotlivých čítaní, použitý nástroj detegoval prítomnosť viacerých aliel, 

a teda odlišnosť od očakávaného diploidného stavu a celú oblasť preto vyhodnotil ako chybnú 

a nevolal z nej žiadne varianty, hoci sa tam reálne nachádzali. Preto by bolo vhodnejšie STR 

motívy hodnotiť špecializovanými nástrojmi, ktoré by danú oblasť nehodnotili týmto 

spôsobom, ale stanovili by prítomnosť alely 5T. 
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Obr. 4. Homologická sekvencia.  Obrázok znázorňuje čítania analyzovanej oblasti namapované na dva 
referenčné genómy, pričom je vidieť, že v referenčnom genóme GRCh37 chýba homologická sekvencia na 

20.chromozóme a preto sú čítania namapované na oblasť génu CFTR, čo vedie k vzniku falošne pozitívnych 
variantov, ktoré po opätovnom mapovaní na novší referenčný genóm zmiznú.  

 

 
 

Obr. 5. Sekvenčná chyba spôsobená STR motívom.  Obrázok znázorňuje zobrazenie sekvencie v IGV 
a v ChromasPro. Genotyp zloženého motívu pre túto vzorku je TG(10,11)/T(7,5). Celkový súčet nukleotidov 

v motíve je v prípade oboch aliel rovnaký (27 nukleotidov), a preto ho nástroj môže detegovať ako variant typu 
SNP, pri vysokej variabilite v rámci čítaní však nešpecializovaný nástroj oblasť vyhodnotí ako chybnú a varianty 

v nej neidentifikuje, hoci tam reálne sú.  
 

Záver 

Detailnejšou analýzou 10. exónu a priľahlej intronickej oblasti, zahŕňajúcej zložený 

STR motív, sme identifikovali príčiny zvýšeného výskytu falošne pozitívnych variantov v 

dátach vygenerovaných MPS, ktoré mali ale rôzne zdroje. Niektoré z týchto chýb boli 

spôsobené vysoko homologickou sekvenciou na chromozóme 20, ktoré sa nám po opätovnom 

mapovaní na novší referenčný genóm podarilo odstrániť a tie ostatné sekvenčné chyby 

vznikali v dôsledku samotnej repetície. Výsledky našej predchádzajúcej validačnej štúdie síce 
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preukázali vysokú vierohodnosť MPS variantov, avšak spomínaná oblasť CFTR génu odhalila 

zaujímavé zistenia, ktoré môžu mať implikácie aj pre iné genomické oblasti. Tieto zistenia sa 

týkajú jednak repetitívnych oblastí, ale tiež homologických sekvencií v genóme, ktoré môžu 

predstavovať zdroje chýb. Pri hodnotení variantov a zvažovaní dodatočných analýz je preto 

dôležité myslieť aj na takéto možnosti sekvenčných chýb.  
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Abstract 
Effect of tumour cells and hypericin application on gene expression related to the angiogenesis  
Tumour cells can affect the angiogenesis to improve their growth by increasing the expression of 

proangiogenic factors and their receptors. We studied the expession of genes related to the angiogenesis such as 
VEGF-A, Quek-1, Quek-2 and FREK on the quail chorioallantoic membrane (CAM) model after application of 
two carcinoma cell lines (BR 474 and SKBR3) on CAM surface on embryonal day 3 (ED3). We were also 
interested in the impact of hypericin (HYP) and hypericin with LDL (1:100) (HYP:LDL), added topically on 
ED10. Results were analyzed by quantitative PCR. SKBR 3 positively affected Quek2 and FREK expression. 
We also found an increase of the expression of VEGF-A in groups with SKBR 3 cells and SKBR 3 with 
HYP:LDL. The expression of Quek1 and Quek2 were increased in groups with SKBR 3 cells and SKBR 3 with 
HYP. These results indicates that carcinoma cells SKBR 3 can elevate the gene expression of proangiogenic 
factors and receptors in vasculature of quail CAM after 7 days of incubation. 
 

Keywords: angiogenesis; hypericin; quail CAM; cancer cells; VEGF 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Angiogenéza je proces vzniku cievnych kapilár z už existujúceho krvného riečiska.  Za 

fyziologických podmienok sa vyskytuje hlavne pri hojení rán, alebo v ženskom 

reprodukčnom systéme. Riadia ju viaceré proangiogénne a antiangiogénne faktory. Medzi 

najvýznamnejšie proangiogénne faktory patrí vaskulárny endotelový rastový faktor (VEGF), 

ktorý má vplyv na priepustnosť malých ciev pre cirkulujúce makromolekuly, tvar buniek, 

koncentráciu vápnika v bunkách, a ovplyvňuje expresiu proteáz a proteázových inhibítorov 

v endotelových bunkách. Medzi VEGF receptory patria napríklad dva tyrozín- kinázové 

receptory: VEGFR- 1 s vysokou afinitou a VEGFR-2 s nízkou afinitou [1, 2]. 

Vtáčím homológom pre gény VEGF receptorov (VEGFR 2 a 3) sú Quek1 a Quek2. 

Oba sú exprimované najmä endotelovými bunkami a bolo pozorované, že po 9. dni 

embryonálneho vývoja, potom čo bola ukončená prvá fáza vaskulogenézy, sa tieto gény vo 

viacerých oblastiach krvného riečiska vypínajú [3, 4]. 
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 Medzi ďalšie angiogénne faktory patrí aj fibroblastový rastový faktor (FGF). 

Homológom tohoto receptoru u vtákov je FREK, ktorý má počas embryonálneho vývinu 

význam pri diferenciácií kostrového svalstva [5]. 

V patologických prípadoch sa angiogenéza u dospelých jedincov vyskytuje pri 

onkologických ochoreniach. Pre rýchlo sa množiace nádorové bunky je nevyhnutné 

dostatočné prekrvenie a prísun živín. Ak tumor dosiahne rozmery, pri ktorých je tento prísun 

krvi nedostatočne zabezpečený už existujúcimi cievami, dokáže ovplyvniť endotelové bunky 

ciev a indukovať angiogenézu a neovaskularizáciu [6]. 

Ako možná liečba pre nádorové ochorenia je využívaná aj fotodynamická terapia. 

Jedným z potenciálnych fotosenzibilizátorov pre túto terapiu je látka hypericín, výťažok 

z ľubovníka bodkovaného (Hypericum perforatum). Okrem terapeutického účinku je 

hypericín vhodný aj na diagnostické účely. Po ožiarení svetlom vhodnej vlnovej dĺžky dokáže 

vizualizovať tumor a odlíšiť ho od okolitého tkaniva, nakoľko je lepšie vychytávaný 

nádorovými bunkami. Pre efektívnejšiu farmakokinetiku sa skúmajú rôzne transportné 

systémy pre hypericín, medzi inými aj LDL (low-density lipoprotein), alebo HDL (high-

density lipoprotein) [7, 8]. 

Ako vhodný model pre štúdium angiogenézy sa javí chorioalantoická membrána 

vtáčieho embrya (CAM). Je nenáročná na manipuláciu a ľahko dostupná. Aj keď ide o in vivo 

model, nemá ešte vyvinutý imunitný systém, čím je vhodná pre kultiváciu nádorových buniek 

[8]. 

Cieľom našej práce bolo určiť vplyv dvoch typov nádorových buniek na expresiu 

VEGF-A a receptorov proangiogénnych faktorov na vaskulatúre chorioalantoickej membrány 

embrya prepelice japonskej (Coturnix japonica). Zároveň sme sledovali aj vplyv aplikácie 

hypericínu a hypericínu s LDL na expresiu vybraných génov. 

 

Materiál a metódy 

Oplodnené vajcia prepelice japonskej (Coturnix japonica) sme inkubovali v liahni 

(BiosMidi, Sedlčany, ČR) pri teplote 37°C a relatívnej vlhkosti 50-60%. Na 3. embryonálny 

deň (ED3) sme za sterilných podmienok vajcia vyklopili do 6-jamkových kultivačných platní 

(Sarstedt, Nemecko) a nechali ich kultivovať v termostate (Memmert, Nemecko) pri teplote 

37°C a vlhkosti 70%. 

Na ED7 sme na povrch CAM umiestnili silikónové krúžky s priemerom 6mm, do 

ktorých sme pridali 30µl média s bunkami (8x105 buniek v RPMI médiu s 10% fetálnym 

bovinným sérom (FBS)) – SKBR 3 (ľudský adenokarcinóm prsníka) a BT 474 (ľudský 
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duktálny adenóm prsníka). Bunky boli dovtedy inkubované pri teplote 37°C a 5% CO2 

v médiu RPMI 1640 (LM-R1638/500, Biosera) s 10% FBS a 1%  antibiotikami (penicilín/ 

streptomycín) (Gibco-Invitrogen, USA). 

Na ED10 sme na CAM do silikónových krúžkov aplikovali roztok hypericínu (HYP) a 

hypericínu s LDL (HYP:LDL) v pomere 20:1 (dávka hypericínu bola 2µg/g embrya, 79µM 

v PBS, obsah DMSO bol 0,17%). Na stanovenie expresie génov sme odobrali 20 vzoriek 

z jednotlivých skupín (Tab.1), zamrazili v tekutom dusíku a uskladnili pri teplote -80°C. 

 
Tab. 1. Rozpis skupín s použitými typmi buniek a roztokmi hypericínu 

 
Skupiny Bunky Roztoky hypericínu n 

1 - - 4 

2 BT 474 - 4 

3 SKBR 3 - 4 

4 SKBR 3 HYP 4 

5 SKBR 3 HYP:LDL 4 

 

Z CAM (cca 50 mg) sme vyizolovali RNA s využitím Tri-reagentu (MRC, USA). Po 

prepise do cDNA sme stanovili expresiu sledovaných génov (VEGF-A, Quek1, Quek2, FREK) 

pomocou kvantitatívnej PCR s využitím FastStart DNA Master SYBR Green I a cykléru 

LightCycler®Nano SW1.1 (Roche, Nemecko).  

Proces denaturácie a aktivácie DNA polymerázy trval 10 min pri teplote 95°C, potom 

nasledovalo 42 cyklov (denaturácia - 15 s pri 94°C, anelácia -  20 s pri 55°C a elongácia – 

20 s pri 72°C) a bol ukončený pri teplote 95°C (10min). Ako referenčné gény sme použili β-

aktín a GAPDH (glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza). Pri qPCR sme použili primery 

ktorých sekvenciu sme navrhli pomocou programu Vector NTI Advance (Invitrogen, USA) 

a konečná koncentrácia pre každý primer bola 0,5 μM.  

Dáta sme vyhodnocovali pomocou programu SigmaPlot (Systat Software, USA) 

s využitím jednofaktorovej analýzy rozptylu. 

 

Výsledky a diskusia 

Po vyhodnotení vplyvu použitých typov nádorových buniek na expresiu sledovaných 

génov sme zistili signifikantný vplyv buniek SKBR 3 a to na gény Quek2 (Obr. 1A, p < 0,05) 

a FREK (Obr. 1B, p < 0,05). Bunky BT 474 expresiu týchto génov významne nezvýšili. Guidi 
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et al. (2000) ktorí študovali expresiu VEGF na tumoroch duktálneho karcinómu prsníka ju 

našli v nádorovom tkanive výrazne zvýšenú v 48% vzoriek a  to hlavne pri nekrotizujúcich 

oblastiach, pričom signifikantne súvisela so zvýšenou angiogenézou. Pritom v porovnaní so 

zdravým tkanivom bola táto expresia zvýšená až v 96% sledovaných vzoriek [9]. To, že sme 

v našich výsledkoch nepozorovali nijaké signifikantné rozdiely mohlo byť spôsobené 

nedostatočnou dobou inkubácie a rastu nádorových buniek na CAM. 

 

 
Obr. 1. Vplyv nádorových buniek SKBR 3 a BT 474 na expresiu génov. Stĺpce grafu predstavujú priemer ± 
SEM, n=12. Stĺpce označené rôznym písmenom sú navzájom signifikantne odlišné (p < 0,05). A- Porovnanie 

expresie génu Quek2. B- Porovnanie expresie génu FREK. 
 

Porovnávali sme aj expresiu sledovaných génov medzi skupinami ovplyvnenými iba bunkami 

SKBR 3, bunkami a HYP, bunkami a HYP:LDL a kontrolnou skupinou. Expresia génu 

VEGF-A bola signifikantne zvýšená v prípade skupiny iba s bunkami SKBR 3 a skupiny 

s bunkami a  HYP:LDL (p < 0,05) (Obr. 2). Expresia génu Quek1 bola signifikantne zvýšená 

v skupine s bunkami SKBR 3 a skupine s bunkami s HYP (p < 0,05) (Obr. 3), rovnako ako 

v prípade expresie génu Quek2 (p < 0,05) (Obr. 4). V prípade génu FREK sme síce nenašli 

nijaké signifikantné ovplyvnenie, avšak bol tam pozorovateľný trend zvýšenia expresie tohto 

génu vplyvom nádorových buniek (p = 0,06). Hoci aplikácia hypericínu môže mať na 

angiogenézu inhibujúci účinok [10], takýto vplyv sme na expresiu nami sledovaných génov 

nepozorovali. 
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Obr. 2. Hladiny expresie génu VEGF-A (vaskulárny endotelový rastový faktor A). Hodnoty sú uvádzané 
ako priemer ±SEM, n=4. Skupiny označené rôznym písmenom sú navzájom signifikantne odlišné (p < 0,05). 

Stĺpce predstavujú jednotlivé skupiny: kontrolná skupina, skupina iba s bunkami typu SKBR3, skupina 
s hypericínom (HYP) a bunkami SKBR3 a skupina s roztokom hypericínu a lipoproteínu s nízkou hustotou 

(HYP:LDL) a bunkami typu SKBR3. 

 

 
Obr. 3. Hladiny expresie génu Quek1.  Hodnoty sú uvádzané ako priemer ±SEM, n=4. Skupiny označené 

rôznym písmenom sú navzájom signifikantne odlišné (p < 0,05). Stĺpce predstavujú jednotlivé skupiny: 
kontrolná skupina, skupina iba s bunkami typu SKBR3, skupina s hypericínom (HYP) a bunkami SKBR3 
a skupina s roztokom hypericínu a lipoproteínu s nízkou hustotou (HYP:LDL) a bunkami typu SKBR3. 

 

 
Obr. 4. Hladiny expresie génu Quek2.  Hodnoty sú uvádzané ako priemer ±SEM, n=4. Skupiny označené 

rôznym písmenom sú navzájom signifikantne odlišné (p < 0,05). Stĺpce predstavujú jednotlivé skupiny: 
kontrolná skupina, skupina iba s bunkami typu SKBR3, skupina s hypericínom (HYP) a bunkami SKBR3 
a skupina s roztokom hypericínu a lipoproteínu s nízkou hustotou (HYP:LDL) a bunkami typu SKBR3. 
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Záver 

Pri sledovaní expresie génov súvisiacich s angiogenézou na vaskulatúre prepeličej 

CAM (VEGF-A, Quek-1, Quek-2, FREK) po ovplyvnení nádorovými bunkami typov SKBR3 

a BT 474 sme pozorovali signifikantné zvýšenie expresie génov Quek-2 a FREK v skupine 

s bunkami typu SKBR3. Pri porovnaní skupín ovplyvnených bunkami SKBR 3 a roztokmi 

HYP a HYP:LDL sme signifikantné zvýšenie expresie pozorovali v prípade génu VEGF-A 

a to v skupinách pod vplyvom SKBR 3 a SKBR 3 s HYP:LDL a pri génoch Quek1 a Quek2 

(skupiny SKBR 3 a SKBR 3 s HYP). Z našich výsledkov vyplýva, že nádorové bunky typu 

SKBR 3 dokážu ovplyvniť génovú expresiu proangiogénnych faktorov a receptorov na 

vaskulatúre prepeličej CAM už po 7 dňoch inkubácie. 
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Abstract 

Plant microbiome is a complicated system with many different microbe species and life strategies. 
Microorganisms and plants create mutually favorable associations that can change the growth and development 
of both species. Yeasts are also a huge part of this network, however, their role in the plant-microbiome 
consortium is not understood. In the present study, we determined the effects of five different yeast strains on 
maize (Zea mays L.) and tried to answer the question: Do yeasts have a plant-growth promoting effect? Another 
aim was to determine if there is a correlation between the concentration of yeasts and the plant growth. We have 
analyzed fresh and dry mass of the plants, and the elongation growth of the roots and shoots. Used yeasts 
influenced the parameters differently, but one yeast strain, Papiliotrema terrestris, increased all measured 
parameters. This fact implies that some yeast strains have a strong plant-growth promoting effect. However, our 
results also suggest that there is a strong negative correlation between the yeast concentration and plant growth. 
 

Keywords: yeasts; microbiome; plant-growth promoting effect; Papiliotrema terrestris 

 

Introduction and Objectives 

Almost every plant substrate is colonized by a certain types of microorganisms 

which create plant microbiome [1]. Microorganisms can associate with plant surfaces (root or 

shoot), or live within plant tissues as endophytes. The plant microbiome network might 

influence plant growth and development. Usually, microorganism colonization is connected 

with plant diseases and growth retardation. However, some bacteria species can help the plant 

nutrition and alleviate some stress effects [2,3]. One of the new approaches in agriculture is 

called “rhizosphere engineering”, which implies that, supplementing soil with specific types 

of microorganisms can help to increase soil fertility and recovery of damaged lands [4]. The 

microorganism species, which are considered for this approach, are called plant-growth 

promoting microorganisms (PGPM) [5]. The studied PGPMs are mainly bacteria, mycorrhizal 

fungi and some types of protozoa [6,7]. Still, there is another big group of microorganisms 

that forms a plant microbiome. Yeasts, unicellular fungi, have potential to produce plant 

phytohormones that can induce the growth and higher the vitality of plants. The PGPM effect 

of different strains of yeasts was not yet fully investigated. The interaction between plants 
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and yeasts is displayed on two different levels: yeasts directly interact with plants or indirectly 

with other microbial species [2,8]. 

In the present study, we investigated if selected yeast strains have any effect on maize 

(Zea mays L.) plants. We have estimated how different yeast strains influence the growth 

parameters of the maize (root and shoot growth). We also identified the plant-growth 

promoting effect of different concentrations of applied yeasts. 

 

Materials and methods 

The yeast strains were obtained from the Culture collection of Yeasts, Institute 

of Chemistry, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia. We have utilized five 

different non-pathogenic yeasts: Debaryomyces hansenii, Papiliotrema terrestris, 

Cystofilobasidium macerans, Cyberlindnera saturnus and Barnettozyma californica. Yeast 

suspension was prepared by mixing yeasts with sterile distilled water (dH2O). 

The concentration of yeasts was determined using Bürker’s chamber from a 100 µl sample. In 

the first experiment, the concentration of all yeast strains was adjusted to approximately 2·109 

yeasts/ml. We have used different yeast concentrations (1.05·1010 yeasts/ml, 7.02·1010 

yeasts/ml, 8.04·1010 yeasts/ml) in the experiments which included only P. terrestris. 

The grains of a drought sensitive maize (Zea mays L.), hybrid Novania, were sterilized 

using subsequent procedure: 30% H2O2 (2 min), SAVO (0.49% sodium hypochlorite) (20 

min), ethanol (2 min). Grains were rinsed in sterile dH2O three times between each 

sterilization step and left to imbibe in sterile dH2O or yeast suspension for 3 hours. Grains 

were then left to germinate for 3 days in dark in thermostat at 24 °C. Selected seedlings were 

transferred to Erlenmeyer flasks. Plants and yeasts were cultivated for 7 days on full strength 

Hoagland solution [9] hardened with agar in sterile conditions in vitro in a growth chamber 

(temperature 24 °C, 60% humidity, 16 h light/8 h dark, illumination intensity 45 - 60 E m-2 s). 

After the cultivation, plants were measured and sectioned into roots and shoots and weighted 

for fresh mass analysis. For dry mass estimation, the material was left to dry in desiccator for 

24 hours at 105 °C. 

To determine the plant-growth promoting effect of P. terrestris, the root increment 

(difference of the root length between the start and the end of the cultivation) was selected. 

The effect was expressed as a percentage of control. 

The data are displayed as mean values ± standard error. Statistical analyses followed the 

analysis of variance (ANOVA) and LSD test (least significant difference) at P ˂ 0.05 with 

software Statistica, statistical program, Version 9.1, Series 1009 (StatSoft, Tulsa, USA). 
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Results and discussion 

Fresh and dry mass of the plants 

Different yeast strains in similar concentration (2·109 yeasts/ml) displayed various 

effects on fresh (FM) and dry mass (DM) of the maize plants (Fig. 1). Two yeast strains P. 

terrestris and C. macerans had increased both the roots and shoots FM significantly, when 

compared to control. Other yeast strains, D. hansenii and B. californica, negatively influenced 

the FM of the roots but did not affect the FM of the shoots. On the contrary, the treatment 

with C. saturnus increased significantly the FM of the shoots while the FM of the roots was 

not significantly different from the control (Fig. 1a). Used yeasts did not positively influence 

the DM of the roots and shoots with the exception of P. terrestris. Only P. terrestris increased 

the shoots DM significantly. Two strains, C. saturnus and B. californica, decreased the DM of 

the roots significantly. In addition, B. californica also decreased the DM of the shoots (Fig. 

1b). The differences in the yeasts effects on plants are linked with their strong dissimilarities. 

For example, B. californica is a lipid accumulating yeast strain while D. hansenii can produce 

mycotoxins that decrease pathogen occurrences [10,11]. However, there is not much known 

about their direct interaction with plant organs. It is possible, that direct imbibition of grains 

in B. californica had negative effects on lipid breakdown and utilization in the endosperm – 

trapping lipid molecules in yeast cells. Likewise, the produced toxins by D. hansenii might 

have altered the root structure [12]. 

 

 
Fig. 1. Fresh mass (a) and dry mass (b) of maize plants cultivated in vitro with different yeast strains 

(concentration 2·109 yeasts/ml). Plants were cultivated for 7 days. Different letters denote statistically 
significant differences in the parameter between the treatments at P ˂ 0.05. 

 
Root and shoot growth 

The yeasts also influenced the length of the root and shoot increment (Fig. 2). Roots of 

the plants treated with D. hansenii and C. macerans grew similarly as the control, while C. 
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saturnus and B. californica significantly reduced the root increment. The highest root 

increment showed the treatment with P. terrestris, which increased the root growth by 16%. 

Shoot growth was affected by yeasts supplementation in higher scope than the root growth. 

Three yeast strains P. terrestris, C. macerans and C. saturnus increased the shoot growth 

significantly – by more than 16% when compared to control. The treatment with B. 

californica decreased the shoot length while D. hansenii grew similarly to the control. The 

increased root and shoot growth might be associated with phytohormone production of yeasts 

[13]. For example, in C. saturnus, 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC, ethylene 

precursor) deaminase was found [14]. This enzyme influences root and shoot growth by 

decreasing ethylene production in plants [15]. 

 

 
Fig. 2. Root and shoot increment of the maize plants cultivated in vitro with different yeast strains 
(concentration 2·109 yeasts/ml). Plants were cultivated for 7 days. Different letters denote statistically 

significant differences in the parameter between the P ˂ 0.05. 
 

Although in our study, C. saturnus had not affected the growth of the root positively, 

the IAA production and subsequent growth promotion was already tested and confirmed [8]. 

However, authors of mentioned study had grown maize in soil, where yeasts could have also 

reacted with other soil microbes. 

 

Plant-growth promoting effect  

Based on the previous results, P. terrestris was selected for further analyses. 

To estimate the plant-growth promoting effect, we have observed the correlation between the 

used yeast concentrations and root increment (Fig. 3). 

Lower yeast concentrations 2·109 yeasts/ml and 1.05·1010 yeasts/ml had positive 
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effects on root growth, while higher concentrations 7.02·1010 yeasts/ml and 8.04·1010 

yeasts/ml inhibited the root growth by more than 35%. The curve proves that there is more 

than 98.14% negative correlation between the increasing concentration of yeasts and root 

increment length. This result might be attributed to the hormone production by yeasts. In spite 

of the fact that the IAA production of P. terrestris has not been confirmed yet, there is 

a real possibility that this yeast strain is able to produce IAA similarly as Papiliotrema 

laurentii [16]. Thus, the negative influence of a higher yeast concentration can be caused by 

IAA produced by yeasts. It is known, that excessive amounts of auxins have inhibitory effects 

on root growth and development [17,18,19]. 

 

 
Fig. 3. The plant-growth promoting effect estimation – the correlation between the concentration of the 

yeasts and root increment of the maize plants. Plants were treated with P. terrestris in different concentrations 
(2·109 yeasts/ml, 1.05·1010 yeasts/ml, 7.02·1010 yeasts/ml, 8.04·1010 yeasts/ml) and cultivated for 7 days. The 

root increment is displayed as a % of the control. 
 

Conclusion 

The information about plant-yeast association is scarce and the problematic is not 

studied enough. Based on our results, we can deduce that two used yeast strains displayed 

some plant-growth promoting effect on the growth of maize. However, only P. terrestris 

positively affected all studied growth parameters. Additionally, the plant-growth promoting 

effect is limited by the yeast concentrations, because P. terrestris possibly produces plant 

hormones. We can also assume, that the tested yeast strains which had not significantly 

promoted maize growth in the used concentration, might have different effects when applied 

otherwise. This will be another goal of our research in the future. 
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Abstract 

The CD160 receptor (27 kDa) has been first known as BY55, is an immunoglobulin-like, 
glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored protein with homology to killer-cell immunoglobulin-like 
receptors. It is selectively expressed on the fraction of NK cells with the highest cytotoxic functions. A recent 
study, however, demonstrated that human CD160 binds to herpesvirus entry mediator (HVEM), a TNF family 
member, with much higher affinity than to MHC class I, and leads to suppressed T cell responses in vitro. In our 
study we aim to prepare and characterize the CD160 and proteins from its interactive network effective on host-
virus immunomodulation. The understanding of mechanism by with CMV modulates immune effector pathways 
highlights its possibility being used as a vaccine vector for treatment of cancer or other autoimmune diseases. 
 

Keywords: CD160 receptor; NK cells; immunomodulation  
 

Introduction and Objectives 

Natural killer (NK) cells serve as a crucial first line of defense against tumors and a 

diverse range of pathogens, including herpesviruses. Recognition of infection by NK cells is 

accomplished by the activation of receptors on the NK cell surface, which initiate NK cell 

effector functions [1]. The CD160 receptor was identified by the monoclonal antibody BY55 

as an 27 kDa molecule at the cell surface of human NK cells. Initially, CD160 was recognized 

as an activating receptor on CD56dim NK cells where it triggers cytokine production and 

cytotoxicity upon engagement by MHC-I. The β-herpesvirus, human and rhesus CMV, 

expresses numerous genes that modulate host immune responses and, specifically, NK cell 

activation. Many of these genes are encoded within the unique long genomic subregion 

(UL)/b' that is not essential for in vitro replication [2]. The UL144 open reading frame 

contained within the (UL)/b' locus was first identified as an expressed transcript encoding a 

type 1 transmembrane protein and as an ortholog to cellular herpesvirus entry mediator 

(HVEM), a member of the TNF receptor superfamily. UL144 gene product is a structural 

ortholog of cellular HVEM, however, the engagement of UL144 from rhesus CMV bound 

CD160 with low affinity, while interaction between CD160 and human CMV UL144 has not 

been determined in NK cells. We hypotheses this interaction likely represents a divergence 

between viral but not host species (Fig. 1 A) mainly we can try to define interaction between 

CD160 and rhesus CMV UL144 [2], [3]. 
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 In this study we aim to isolate and purify the CD160 and proteins from its interactive 

network effective on host-virus immunomodulation (e.g. RhCMV UL144, HCMV UL144, 

HVEM, BTLA, LIGHT, etc). In the next step, we aiming to define interaction between 

CD160 and rhesus CMV UL144. We expect that this approach can help to characterize 

suitable candidates with high immunomodulatory effects. 

 

 
 

Fig. 1. CMV immunomodulation scheme (A) (Nemčovičová, 2018). Viral CMV UL144 gene product is a 
structural ortholog of cellular HVEM. However, UL144 from rhesus CMV was reported to bind human CD160 
with low affinity, while interaction between CD160 and human CMV UL144 has not been determined in NK 

cells. We hypotheses this interaction likely represents a divergence between viral but not host species. The 
signaling of HVEM via BTLA and CD160 (B) (Kaye, 2008). 

 

Materials and methods 

Construction of recombinant baculovirus with CD160 gene: The mature ectodomain of 

CD160 (Fig. 2, 27-136 aa) was PCR amplified and cloned downstream of the gp67 signal 

sequence into the baculovirus transfer vector pAcGP67A containing an N-terminal Fc-tag. 

The identity and correct sequence of pAcGP67A/CD160-Fc was confirmed by sequencing 

analysis. This recombinant baculovirus vector was transfected to Spodoptera frugiperda (Sf9) 

cells to produce CD160 Fc-tagged protein (52-60 kDa) via ProGreen™ Baculovirus DNA 

carrying a green fluorescent protein (GFP) reporter gene (AB Vector). After several round of 

viral amplification in Sf9 cells, we used the manufacturer’s recommended batch procedure to 

purify recombinant protein from the cultivation medium after 3 days of culturing Sf9 cells 

infected with baculovirus as previously described. The production of CD160 Fc-tagged 

protein was followed by 12,5% SDS-Page and Western blotting using the Anti-Human IgG 

(Fc specific)-Peroxidase antibodies (Invitrogen) and further purified by affinity 

chromatography by using Protein A (GE Healthcare) 1 ml column. 

 

 

 B A 

345



 
 

Fig. 2.Sequence of CD160 with highlighted possible posttranslational modification target amino acids; 
cysteines for disulphide linkages (green), asparagines for glycosylation (red), serine for lipidation (yellow). 

Signal peptide (underlined) is predicted in position 1-26 and CD160 antigen domain in position 27-159. 
Expression construct including CD160 ectodomain was design from 27-136 aa excluding signal sequence. 

 
 

 
 
 

 
 

Fig. 3. GFP-vizualization by fluorescence microscopy of insect Sf-9 cells 1, 2 and 3 days after co-
transfection(A) and unifected Sf9 cells (negative control) (B). Magnification 10x (A) or 20x (B). 

 

Results and Discussion 

In our study, CD160 was expressed using the BV-Sf9 suspension expression system. 

Sf9 cells infected with recombinant baculovirus were screened for the expression ofprotein for 

3 days using light and fluorescence microscopy observing the cytopathic effects and GFP 

emission (Fig. 3A). The cells were compared to noninfected cells (Fig. 3B). After 3 days p. i. 

CD160 Fc-tagged protein was purified from cell’s condition media by liquid chromatography 

followed by SDS-PAGE and Western blot analyses. In particular, the identity, size, specificity 

and the final yield of protein were revealed by running 12,5% SDS-PAGE (Fig. 4, lanes 8.-

10.) and Western blot with Anti-Human IgG (Fc specific)-Peroxidase antibodies (Fig. 5, lanes 

8.-10.). Low pH elution principle was applied to elute protein from the chromatographic 

column. The protein present inelution fractions (Fig. 4-5: lines 8-10) migrated as about 52-60 

kDa band on reducing SDS-PAGE and Western blot. The Mw will be further monitored at 

A 

B 
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non-reducing condition to reveal possible disulphide linkages in inter- and intra-molecular 

network. 

 
Fig. 4. Purification of CD160 Fc-tagged protein by affinity chromatography followed by 12.5 % SDS-

PAGE. Lane: K+: HVEM; M: PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific); 1: crude extract of 
infected cells at 3 d.p.i.; 2: supernatant after filtering via Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm; 3: flow-through 
fraction, nonbinding proteins; 3-4: proteins washed away from the column with buffer A; 5-13: elution fractions 

E1 - E12 eluted with buffer B. The arrows indicate the CD160 Fc-tagged protein (52-60 kDa). 
 

  
Fig. 5.Western blot analysis of CD160 Fc-tagged protein using the Anti-Human IgG (Fc specific)-

Peroxidase antibodies. Lane: K+: 2ndVAFc fragment; M:PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo 
Scientific); 1: crude medium of infected cells at 3 d.p.i.; 2: supernatant after filtering via Millipore™ 

Membrane Filter, 0.45 µm; 3: flow-through fraction, nonbinding proteins; 3-4: proteins washed away from the 
column with buffer A; 5-13: elution fractions E1 - E12 eluted with buffer B. The arrows indicate the CD160 Fc-

tagged protein (52-60 kDa). 
 

Conclusion 

 A recent study was focused on preparation and purification of CD160 receptor 

expressed and isolated by using the BV-Sf9 suspension expression system. Our study shows 
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that CD160 has been successfully secreted into media while fussed with Fc-fragment. The 

selected fusion protein also facilitated subsequent purification by Protein A affinity 

chromatography and therefore consistent band on WB and SDS-PAGE was observed.Further 

purification steps are required prior crystallization as well as binding studies are planned 

within this project. By characterizing proteins important on host-virus immunomodulation we 

provide comprehensive data that could be useful in development of future therapeutic 

strategies to control an inadequate immune response occurring in some severe human 

illnesses. 
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Abstract 
 The role of transcription factors Stb5p and Yap1p in Kluyveromyces lactis response to oxidative stress 
 The biotechnologically important aerobic yeast Kluyveromyces lactis is an alternative eukaryotic model 
to study the oxidative stress response. In Saccharomyces cerevisiae the transcription factor Stb5p regulates the 
expression of genes involved production of NADPH in the pentose phosphate pathway, the metabolite providing 
cell protection under oxidative stress. Yap1p is the major transcription factor activating the expression of genes 
encoding enzymes involved in the cell protection. In this study we show that the KlSTB5 gene deletion increases 
the sensitivity of K. lactis cells to various drugs. However the sensitivity to hydrogen peroxide and hygromycin 
B was not changed. The loss of KlYAP1 sensitise cells to various oxidizing agents and antifungal azoles with the 
exception of fluconazole. We found that KlYAP1 is able to replace the function of the missing KlSTB5, but 
KlSTB5 is not able to complement the function of KlYAP1. Based on the results of reporter gene activity (β-D-
glucuronidase) measurement, we propose that KlYap1p functions as a negative regulator of KlPDR5 expression. 
 
Keywords: Kluyveromyces lactis; oxidative stress; transcription factors  
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Väčšina štúdií zaoberajúcich sa odpoveďou buniek na oxidačný stres (narušenie 

rovnováhy medzi produkciou  reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a antioxidačnými 

schopnosťami bunky) sa uskutočňuje na fakultatívne anaeróbnej, kvasinke Saccharomyces 

cerevisiae, u ktorej dominuje fermentačný metabolizmus [1]. Fylogeneticky príbuzná, 

aeróbna kvasinka Kluyveromyces lactis sa ukazuje ako vhodný alternatívny modelový 

organizmus pre analýzu odpovede eukaryotickej bunky na oxidačný stres [2]. V dôsledku 

oxidačného stresu môže nastať poškodenie širokej škály bunkových zložiek, napr. peroxidácia 

lipidov, oxidácia proteínov, poškodenie DNA až bunková smrť. V posledných rokoch sa 

zvyšuje záujem o štúdium oxidačného stresu, pretože rôzne chorobné procesy vrátane 

rakoviny, kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení, artritídy či starnutia sú 

spojené s oxidačným poškodením buniek [3]. 

 U kvasiniek S. cerevisiae dochádza v podmienkach oxidačného stresu k dynamickému 

presmerovaniu metabolického toku z glykolýzy na pentózo-fosfátovú dráhu (PPP-pentose 

phosphate pathway) [4]. Hlavnou úlohou PPP dráhy je produkcia  redukčných ekvivalentov 

vo forme NADPH, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri neutralizácii ROS [5]. V kvasinkách S. 

cerevisiae, transkripčný faktor ScStb5p, patriaci do rodiny proteínov s motívom zinkového 

prstu, pôsobí ako transkripčný regulátor génov PPP dráhy v podmienkach  oxidačného stresu. 
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Delécia génu ScSTB5 zvýšila citlivosť mutantných buniek na prítomnosť oxidačne 

pôsobiacich látok [6]. ScStb5p je zahrnutý aj vo fenoméne  mnohonásobnej rezistencie 

(MDR- multidrug resistance), ktorá je v kvasinkách najčastejšie výsledkom nadmernej 

expresie génov kódujúcich s membránami asociované efluxné pumpy patriace do superrodiny 

ABC (ABC- ATP binding cassette) transportných proteínov [7]. V S. cerevisiae existujú dve 

hlavné regulačné siete, ktoré kontrolujú expresiu génov MDR označované PDR (PDR- 

pleiotropic drug resistance) a YAP1 (YAP- yeast activator protein) [8]. 

 Transkripčný faktor ScYap1p, z rodiny YAP proteínov s motívom leucínového zipsu, 

zodpovedá za expresiu génov kódujúcich enzýmy zabezpečujúce detoxifikáciu ROS 

v bunkách [9]. Ortológ génu ScYAP1 v kvasinkách K. lactis, gén KlYAP1, má rovnakú 

funkciu ako u S. cerevisiae a dokáže neprítomnosť heterologického génu aj komplementovať 

[10, 11].  

 Cieľom prezentovanej práce bolo porovnať úlohu transkripčných faktorov KlStb5p a 

KlYap1p kvasiniek K. lactis v ochrane buniek kvasiniek K. lactis voči chemickému stresu, 

 zistiť, či sa dokážu vzájomne zastúpiť a do akej miery sa transkripčný faktor KlYap1p 

podieľa na kontrole aktivity hlavnej efluxnej pumpy KlPdr5p kvasiniek K. lactis.  

 

Materiál a metódy: 

Použité kmene K. lactis: 

CBS2359 ku80 (MATα, ku80::loxP,ura); Klstb5Δ (MATα, ku80::loxP,STB5::kanMX,ura); 

Klstb5∆ + pRS306K/KlSTB5 (prototrof); Klstb5∆ + pRS306K/KlYAP1 (prototrof); MW179-

1D/ KlYAP1 (MATa, leu2, lac4-8, uraA1-1, metA1-1, Ade-, trp1, Rag+ (pKD1+); MW179-

1D/Klyap1∆ (MATa, Klyap1::LEU2, leu2, lac4-8, uraA1-1, metA1-1, Ade-, trp1, Rag+ 

(pKD1+); Klyap1∆ + pRS306K/KlSTB5 (MATa,metA1-1, Ade-, trp1, Rag+ (pKD1+); 

MW179-1D /KlYAP1+ PKlPDR5-gusA (MATa, leu2, lac4-8, uraA1-1, metA1-1, Ade-, trp1, 

Rag+ (pKD1+), PKlPDR5-gusA); MW179-1D /Klyap1∆ + PKlPDR5-gusA (MATa, 

Klyap1::LEU2, leu2, lac4-8, uraA1-1, metA1-1, Ade-, trp1, Rag+ (pKD1+), PKlPDR5-gusA) 

 

Použité plazmidové vektory: 

pRS306K/KlSTB5 (f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS) 8564 bp 

pRS306K/KlYAP1 (f1(+), KARS2, ARS1, URA3, AmpR, MCS) 8680 bp 

KEpKHT3GUS (obsahuje reportérový gén PKlPDR5-gusA (URA3, AmpR, TetR, GUS) 9335bp 
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Transformácia K. lactis metódou elektroporácie: metóda bola použitá na prípravu 

transformantov kvasiniek: Klstb5∆ + pRS306K/KlSTB5, Klstb5∆ + pRS306K/KlYAP1, 

Klyap1∆ + pRS306K/KlSTB5, KlYAP1+ PKlPDR5-gusA, Klyap1∆ + PKlPDR5-gusA 

Stanovenie citlivosti kvasiniek K. lactis metódou kvapkových testov: Jednotlivé kmene K. 

lactis sa naočkovali do miminálného YNB média obsahujúceho aminokyseliny resp. 

nukleotidy podľa auxotrofie použitého kmeňa. Vyrastená kultúra sa nariedila na koncentráciu 

1x107- 1x104 b/ml a takto nariedené bunky sa vykvapkali na YPD médiá obsahujúce rôzne 

koncentrácie metabolických inhibítorov. 

Stanovenie aktivity ß-D-glukuronidázy v bunkových extraktoch K. lactis: Kultúra kvasiniek 

K. lactis sa naočkovala do minimalného YNB média. Po dosiahnutí koncentrácie 2x107 b/ml, 

sa vyrastená kultúra centrifugovala (2057g, 5 min, 4 °C). Vzniknutý pelet sa premyl 30 ml 

tlmivého roztoku A a následne rozsuspedoval v 700 µl tlmivého roztoku A. Po pridaní 

sklenených guličiek sa bunky 15 min intenzívne homogenizovali, pričom sa miešali 1 min na 

vortexe a 1 min chladili v ľade. Špecifická aktivita ß-D-glukuronidázy sa stanovila 

spektrofotometricky (pri vlnovej dĺžke 415 nm) v reakčnej zmesi obsahujúcej 50 µl 

bunkového extraktu a 1 mM PNPG (p-nitrofenyl- ß-D-glukuronid).  

Stanovenie koncentrácie proteínov podľa Bradforda:  1 ml 0,15 M NaCl sa pridal k 3 µl 

bunkového extraktu. Následne sa pridal 1 ml komerčného roztoku Bradford reagens. Intenzita 

sfarbenia jednotlivých vzoriek sa stanovila spektrofotometricky (pri vlnovej dĺžke 595 nm). 

Prostredníctvom kalibračnej čiary štandardného roztoku hovädzieho albumínu, sa stanovilo 

množstvo proteínov v µg /ml v príslušných vzorkách. 

 

Výsledky a diskusia: 

 V prvej časti práce sa porovnávala schopnosť delečných mutantov s vyradeným 

transkripčným faktorom KlYap1p resp. KlStb5p rásť v prítomnosti rôznych cytotoxických 

zlúčenín.  Analýza fenotypu skúmaných kmeňov K. lactis ukázala, že bunky delečného 

mutanta Klstb5∆ vykazujú v porovnaní so štandardným kmeňom podstatne vyššiu citlivosť 

voči všetkým použitým antifungálnym azolom. Prítomnosť génu KlSTB5 na multikópiovom 

plazmide viedla k obnoveniu rastu delečného mutanta Klstb5∆, pričom podobný fenotyp 

vykazoval delečný mutant Klstb5∆ aj v prítomnosti génu KlYAP1 na plazmide. Zvýšenú 

citlivosť na antifungálne azoly (itrakonazol, mikonazol a ketokonazol) vykazovali aj kmene 

K. lactis s vyradeným génom KlYAP1 tj. Klyap1∆ mutanty v porovnaní s izogénnym 

štandardným kmeňom MW179-1D (KlYAP1). Delécia génu KlYAP1 viedla k zvýšenej 

tolerancii mutantných buniek K. lactis Klyap1∆ na flukonazol. Prítomnosť génu KlSTB5 na 
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multikópiovom plazmide v bunkách delečného mutanta Klyap1∆ nebola schopná obnoviť rast 

delečného mutanta v prítomnosti žiadneho azolu (Obr.1). 

 

 
 

Obr. 1. Fenotypová analýza K. lactis 
Rast  zaznamenaný po 48 hod inkubácie na YPD médiách v prítomnosti azolov pri 28 °C 

 

  Delečný mutant K. lactis Klstb5∆ vykazoval v porovnaní so štandardným kmeňom 

zvýšenú citlivosť aj pri raste v prítomnosti oxidačne pôsobiacich látok menadionu a diamidu 

(Obr. 2). Naopak, v prítomnosti peroxidu vodíka a hygromycínu B bol fenotyp delečného 

mutanta porovnateľný so štandardným kmeňom. Transformanty Klstb5∆ nesúce gén KlSTB5  

alebo gén KlYAP1 na multikópiovom plazmide vykazovali zvýšenú toleranciu voči pôsobeniu 

oxidačných látok. Kmene K. lactis s vyradeným génom KlYAP1 (Klyap1∆) vykazovali 

výraznú citlivosť v porovnaní s odpovedajúcim štandardným kmeňom KlYAP1 pri všetkých 

použitých oxidačne pôsobiacich látkach. Gén KlSTB5 nebol schopný obnoviť rast delečného 

mutanta Klyap1∆ ani v podmienkach oxidačného stresu (Obr.2).  

 

 
 

Obr. 2. Fenotypová analýza K. lactis  
Rast zaznamenaný po 48 hod pri 28 °C na YPD médiách v prítomnosti oxidačne pôsobiacich látok 
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 Za účelom zistiť, či sa transkripčný faktor KlYap1p podieľa na kontrole expresie génu 

KlPDR5, sme stanovili špecifickú aktivitu ß-D-glukuronidázy využitím reportérovho génu 

PPDR5-gusA, ktorý obsahoval promótor génu KlPDR5 v in frame fúzii s génom špecifikujúcim 

ß-D-glukuronidázu. Do buniek štandardného kmeňa K. lactis MW179-1D (KlYAP1) a 

izogénneho delečného mutanta Klyap1∆ bol transformáciou vnesený plazmid obsahujúci 

fúzny konštrukt PPDR5-gusA. 

 

 
 

Obr. 3. Špecifická aktivita ß-D-glukuronidázy v bunkových extraktoch K. lactis 
  v neprítomnosti azolov resp. po inkubácii buniek 90 min s itrakonazolom (0,005 µg/ml) alebo flukonazolom 

(0,3 µg/ml) 
 

 Ako demonštruje Obr.3, aktivita ß-D-glukuronidázy v bunkách štandardného kmeňa 

KlYAP1a delečného mutanta Klyap1∆ je za neindukovaných podmienok približne rovnaká. Po 

inkubácii buniek (90 min) v prítomnosti subinhibičnej koncentrácie itrakonazolu alebo 

flukonazolu sme pozorovali zvýšenú aktivita ß-D-glukuronidázy v bunkách delečného 

mutanta Klyap1∆ v porovnaní so štandardným kmeňom KlYAP1. Antifungálne azoly - 

itrakonazol a flukonazol, pravdepodobne pôsobia ako substráty aktivujúce efluxnú pumpu 

KlPdr5p, ktorej expresia je indukovaná v neprítomnosti transkripčného faktora KlYap1p. 

 

Záver 

 Analýza fenotypu študovaných kmeňov K. lactis ukázala, že delécia génu KlSTB5, 

kódujúceho transkripčný regulátor K. lactis, spôsobuje zvýšenú citlivosť mutantných buniek 

na antifungálne azoly a oxidačne pôsobiace látky s výnimkou peroxidu vodíka a hygromycínu 
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B. Podobne, aj delécia génu KlYAP1, kódujúceho transkripčný faktor zahrnutý v ochrane 

bunky pred oxidačným stresom, vedie k zvýšenej citlivosti buniek mutantov Klyap1∆ na 

oxidačne pôsobiace látky a antifungálne azoly. V prítomnosti flukonazolu však kvasinky s 

deléciou génu KlYAP1 vykazovali rovnaký fenotyp ako bunky štandardného kmeňa. 

Transkripčný faktor KlYap1p zohráva hlavnú úlohu v podmienkach oxidačného stresu 

v kvasinkách K. lactis, zároveň je v týchto kvasinkách gén KlYAP1 schopný nahradiť funkciu 

produktu génu KlSTB5. Naopak, gén KlSTB5 nedokáže zastúpiť funkciu produktu génu 

KlYAP1, a jeho úloha v obrane K. lactis v podmienkach oxidačného stresu je iba minoritná. 

Ukázali sme tiež, že transkripčný faktor KlYap1p by mohol byť negatívnym regulátorom 

expresie génu KlPDR5, ktorý kóduje hlavnú efluxnú pumpu KlPdr5p kvasiniek K. lactis, 

podieľajúcu sa na fenoméne MDR. 
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Abstract 
The impact of inflammatory bowel diseases on the diversity of gut microbiota 
Inflammatory bowel diseases are characterized by chronic and recurrent intestinal inflammation. The 

cause of the development of intestinal inflammatory diseases is not fully understood, but there are several 
contributing factors: genetic background, the influence of the environment and possibly intestinal microbiota. 
The human digestive tract represents one of the host-environment interfaces and is colonized by hundreds of 
species of commensal bacteria, mostly belonging to the Firmicutes and Bacteroidetes phyla. Diversity and the 
number of bacteria increases in the proximal-to-distal direction, but overall, the species representation is unique 
in each individual. Bacteria together with other microorganisms – protists, archaebacteria, fungi, yeasts and 
viruses, are collectively named microbiota. The connection between intestinal microbiota disruption and the 
development of inflammatory bowel diseases is already proposed. Targeted gut microbiota modulation could be 
therefore used in the future for treatment and improvement of the course of inflammatory bowel diseases. 
 

Keywords: gut microbiota; inflammatory bowel diseases; dysbiosis; ulcerative colitis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Črevné zápalové choroby (inflammatory bowel diseases, IBD) sú ochorenia 

charakterizované chronickým a recidivujúcim črevným zápalom. Medzi najviac definované 

ochorenia patrí ulcerózna kolitída (UK) a Crohnova choroba [1]. Crohnova choroba je 

recidivujúca systémová zápalová choroba, ktorá postihuje hlavne gastrointestinálny trakt s 

extraintestinálnymi prejavmi a súvisiacimi imunitnými poruchami [2]. Ulcerózna kolitída je 

dlhodobý stav, ktorý vedie k zápalu a vredom hrubého čreva a konečníka. Napriek niektorým 

zdieľaným vlastnostiam sa tieto formy líšia v genetických predispozíciách, rizikových 

faktoroch a klinických, endoskopických a histologických nálezoch [3]. Pri liečbe IBD sa 

používa 5 hlavných tried liečiv: aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunomodulátory, 

antibiotiká a rôzne formy biologickej terapie [4]. V poslednom období sa však biomedicínsky 

výskum zaoberá aj možným prepojením medzi zložením a funkciou črevnej mikrobioty a 

rozvojom týchto ochorení. Nové zistenia majú napomôcť vysvetleniu týchto vzťahov a 

načrtnúť nové možnosti ovplyvnenia priebehu IBD pomocou modulácie črevnej mikrobioty. 

Cieľom tejto práce bolo iniciálne preskúmať kvalitatívne zloženie črevného 

mikrobiómu zdravých ľudí a pacientov s ulceróznou kolitídou pomocou gélovej elektroforézy 

v denaturačnom gradiente (DGGE). Tieto poznatky by mohli prispieť k lepšiemu pochopeniu 

vzťahov medzi komplexným črevným mikrobiómom a patogenézou kolitídy. 
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Materiál a metódy 

Biologický materiál (stolicu) sme získali od dobrovoľníkov (7 zdravých ľudí, vek 27 

až 61; 5 pacientov s klinicky potvrdenou kolitídou, vek 21 až 48) na základe povolenia 

Etickej komisie Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach (2018/EK/1001). Pre izoláciu 

mikrobiálnej DNA bol použitý QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (QIAGEN, Nemecko) a bol 

použitý priložený protokol. Uskutočnili sme PCR-DGGE – kvalitatívnu analýzu komplexných 

vzoriek DNA so zameraním na vytvorenie bakteriálnych profilov skupín Eubacteria, 

Bacteroidetes (G – črevné anaeróby), Blautia coccoides (G+ črevné anaeróby) a 

Lactobacillus. 

PCR amplifikáciu oblastí 16S rRNA sme uskutočnil s využitím polymerázy Q5® Hot 

Start High-Fidelity DNA Polymerase (New England Biolabs). Amplifikácia bola verifikovaná 

pomocou štandardnej DNA elektroforézy v agarózovom géli v TAE pufri. Pre Eubacteria 

bola vykonaná jednokroková PCR s univerzálnymi primermi (338F-GC a 518R). Pre ostatné 

skupiny bola využitá nested PCR s využitím skupinovo špecifických primerov, kde po 

prebehnutí PCR bola DNA 100 x riedená vo vode pre PCR a použitá ako templát pre PCR s 

univerzálnymi primermi. Všetky použité primery a teplotné programy PCR sú uvedené v 

tabuľkách č. 1. a 2. 

 
Tab. 1. Prehľad primerov použitých pre PCR-DGGE. 

 
Primery Nukleotidová sekvencia 5´→ 3´ Citácie 

PCR-DGGE   

Eubacteria 338F-GC CGC CCG CCG CGC GCG GCG GGC GGG GCG GGG GCA 
CGG GGG GAC TCC TAC GGG AGG CAG CAG 

[5] 

Eubacteria 518R   ATT ACC GCG GCT GCT GG [5] 

Bacteroidetes 296F GAG AGG AAG GTC CCC CAC [6] 

Bacteroidetes 968R GGT AAG GTT CCT CGC GTA [7] 

Lactobacillus 159F  GGA AAC AGA TGC TAA TAC CG [8] 

Lactobacillus 667R CAC CGC TAC ACA TGG AG [9] 

skupina Blautia coccoides 172F ACC GCA TAA GCG CAC [10] 

skupina Blautia coccoides 792R CCG ACA CCT AGT ATT CAT CG [10] 

 

Po preparatívnej PCR boli amplikóny separované pomocou DGGE v 8% 

polyakrylamidovom géli (19:1) v TAE pufri. Polyakrylamidové gély boli pripravené s 

denaturačným gradientom 45-65% pre skupiny Eubacteria a Bacteroidetes a s denaturačným 

gradientom 45-60% pre skupiny Lactobacillus a  Blautia coccoides. (100% koncentrácia 
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zodpovedá 7 M močovine a 40% (v/v) formamidu) 

 
Tab. 2. Prehľad teplotných programov použitých pre PCR. Iniciálna denaturácia pre všetky programy PCR 

bola 60 s pri 98 °C, finálna polymerizácia pre každý program bola dvojnásobne dlhšia oproti polymerizácii.  
 

 Počet cyklov Denaturácia Anelácia Polymerizácia 

Eubacteria 35 20 s / 98 °C 20 s / 55 °C 10 s / 72 °C 

Bacteroidetes 35 20 s / 98 °C 20 s / 65 °C 20 s / 72 °C 

Lactobacillus 40 20 s / 98 °C 20 s / 63 °C 20 s / 72 °C 

Blautia coccoides 40 20 s / 98 °C 20 s / 63 °C 20 s / 72 °C 

 

Pri DGGE sme DNA separovali po dobu 16 hodín pri 60V. Agarózové a 

polyakrylamidové gély boli farbené pomocou GelStarTM Nucleic Acid Gel Stain (Biotium, 

USA) a DNA bola vizualizovaná pomocou UV (ʎ = 254 nm).  

 

Výsledky a diskusia 

Podľa PCR-DGGE analýzy skupín Eubacteria a Bacteroidetes je skupina UK 

kvalitatívne odlišná od kontrolnej skupiny vzoriek (Obr. 1A a 1B). Pri skupine Bacteroidetes 

sú rozlíšiteľné špecifické vzorce predstavujúce pravdepodobne rôzne enterotypy črevného 

mikrobiómu [11] a tri z piatich UK vzoriek majú tendenciu tvoriť vlastný klaster s 

dominantným druhom Bacteroides fragilis, ktorý je prítomný aj v použitom štandarde (pri 

kontrolnej skupine = KS pozorované iba pri 1 zo 7 vzoriek) (Obr. 1B).   

Pri skupine Lactobacillus (Obr. 2B) bola pozorovaná výrazná heterogenita medzi 

vzorkami zo skupiny KS a vzorkami zo skupiny UK. Keďže baktérie tejto skupiny sú 

prijímané v mliečnych a fermentovaných potravinách, diverzita môže byť výrazne 

ovplyvnená stravovacími návykmi. Naproti tomu bakteriálna skupina Blautia coccoides (Obr. 

2A), zahŕňajúca viaceré črevné anaeróbne klostrídie, vykazuje značnú podobnosť medzi 

vzorkami skupiny KS a pri všetkých vzorkách skupiny UK je pozorovaná dysbióza – redukcia 

bakteriálnej diverzity. Je to spôsobené pravdepodobne zápalovým procesom v čreve, ktorý 

môže inhibovať rast striktne anaeróbnych klostrídií [12]. 

Pri cieľových skupinách Eubacteria, Bacteroidetes a Lactobacillus bola pozorovaná 

výrazná heterogenita zastúpenia dominantných druhov baktérií a to v rámci skupiny KS aj 

UK. Toto pozorovanie je v súlade s poznatkami, že črevný mikrobióm rôznych ľudí môže byť 

ovplyvnený viacerými exogénnymi a endogénnymi faktormi: genetickou výbavou, vekom, 

stravovaním, životným štýlom, chronickými ochoreniami ako aj geografickou lokalitou [12]. 
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Obr. 1. DGGE mikrobiálne profily skupín Eubacteria (A) a Bacteroidetes (B) črevného mikrobiómu 12 
ľudí 

 Popis dráh: 1. štandard pozícií vybraných baktérií (zhora Bacteroides fragilis, Lactobacillus plantarum, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis a Escherichia coli) 2. – 8. kontrolná skupina, 9. – 13. skupina 

pacientov s ulceróznou kolitídou. 
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Obr. 2. DGGE mikrobiálne profily skupín Blautia coccoides (A) a Lactobacillus (B) črevného mikrobiómu 
12 ľudí 

 Popis dráh: 1. a 14. štandard pozícií vybraných baktérií (zhora Bacteroides fragilis, Lactobacillus plantarum, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis a Escherichia coli) 2. – 8. kontrolná skupina, 9. – 13. skupina 

pacientov s ulceróznou kolitídou. 
 

Analyzovaný počet vzoriek predstavuje pilotnú štúdiu na našom pracovisku. Keďže 

ide o malú vzorku, aj naďalej prebieha zber ďalšieho biologického materiálu. Pre detailnú 

charakterizáciu črevného mikrobiómu sú rozpracované aj analýzy pomocou kvantitatívnej 

PCR, NGS sekvenovania metagenómu 16S rRNA a štatistické analýzy. 

 

Záver 

Črevné zápalové choroby zásadným spôsobom ovplyvňujú diverzitu črevného 

mikrobiómu. Charakterizácia zloženia črevného mikrobiómu ľudí na báze analýzy veľkých 

kohort obsahujúcich rôzne vekové skupiny je však nevyhnutná pre lepšie pochopenie vzťahov 

medzi zmenami v črevnom mikrobióme a patogenézou IBD. Vďaka týmto informáciám by 

mohlo byť možné vytvoriť podpornú liečbu na báze probiotík a funkčných potravín novej 

generácie, ktoré by napomohli zlepšiť priebeh IBD, zmierniť ich príznaky prípadne udržať 

pacientov v dlhodobej remisii. 
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Abstract 
Potential antioxidant and DNA – protective properties of cinnamon in vitro 
Cinnamon is a tree and spice which belongs to family Lauraceae. Cinnamon was used in traditional 

medicine for thousands years due to its beneficial properties, for instance antioxidative, antimicrobial, 
antiinflammatory and antidiabetic. Compounds in cinnamon such as cinnamaldehyd, cinnamic acid, coumarin, 
eugenol, flavonoids and polyphenols may contribute to its positive effects. The aim of this study was to evaluate 
antioxidant and bioprotective effects of cinnamaldehyde and cinnamon essential oil in vitro by two different 
methods: DNA topology assay and DPPH assay. Our results show that cinnamaldehyde (isolated from the bark 
of Cinnamomum cassia) and cinnamon bark essential oil (C. zeylanicum) have antioxidant activities in vitro. 
Both are able to scavenge DPPH radical, especially cinnamon essential oil from low tested concentration (0.1%). 
Our experimets also confirm that cinnamon has bioprotective effect because of its ability to protect pDNA 
against Fe2+ induced strand breaks.  

 
Keywords: cinnamon bark; antioxidant properties; DNA topology assay; DPPH assay    

 

Úvod a formulácia cieľa 

Škoricovník je rastlina patriaca do čeľade Lauraceae. Tento vždyzelený strom sa 

využíva na produkciu koreniny škorice. Škorica nemá uplatnenie len pri príprave jedál, ale 

vďaka jej antioxidačným, antimikrobiálnym, protizápalovým, či antidiabetickým vlastnostiam 

už po tisícky rokov aj v tradičnom liečiteľstve [1]. Medzi najvýznamnejšie druhy 

škoricovníkov patria Cinnamomum cassia a Cinnamomum zeylanicum. C. zeylanicum je 

pôvodným druhom Srí Lanky, nazýva sa aj cejlónska alebo pravá škorica. Je tiež považovaná 

za škoricu s najvyššou kvalitou [2].  

Za spomínané priaznivé účinky škorice sú zodpovedné jej zložky, medzi ktoré patria 

cinamaldehyd, kyselina škoricová, eugenol či kumarín. Za antioxidačné vlastnosti 

a schopnosť vychytávať voľné radikály škorica vďačí najmä flavonoidom a polyfenolom [3]. 

Oxidačný stres vzniká v bunke v prípade, ak nastane stav nerovnováhy medzi 

produkciou reaktívnych foriem kyslíka a efektívnosťou antioxidačného obranného 

mechanizmu bunky. Reaktívne formy kyslíka sú teda bežnou súčasťou organizmu, pričom až 

ich nadprodukcia vedie k vzniku oxidačného stresu. Následne môže dochádzať k interakciám 

reaktívnych foriem kyslíka s biomolekulami v ich blízkosti. Výsledkom tejto reakcie sú rôzne 

poškodenia bunky alebo v prípade nahromadenia závažných poškodení až bunková smrť,  
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čo v konečnom dôsledku môže viesť k rozvoju chronických ochorení, napríklad rakoviny [4]. 

Cieľom našej práce bolo otestovať potenciálne antioxidačné a bioprotektívne 

vlastnosti esenciálneho oleja z kôry C. zeylanicum značky dōTERRA a najzastúpenejšej látky 

nachádzajúcej sa v škorici – cinamaldehydu izolovaného zo C. cassia.  

 

Materiál a metódy 

Na to, aby sme mohli skúmať účinky esenciálneho oleja zo C. zeylanicum, a následne 

sme ich mohli správne interpretovať, potrebujeme poznať jeho presné zloženie. Analýzu oleja 

sme vykonali na Chemickom ústave PriFUK, pričom sme detekovali jeho prchavé zložky 

pomocou GC/MS plynovej chromatografie. Na identifikáciu jednotlivýchch zložiek 

(kvalitatívnu analýzu) boli použité predovšetkým získané hmotnostné spektrá, ktoré boli 

porovnané s knižnicou hmotnostných spektier NIST.  

Na testovanie bioprotektívnych vlastností škorice sme zvolili metódu DNA topology 

assay. Táto metóda je založená na elektroforetickej detekcii zmien topológie, ktoré sú 

vyvolané v plazmidovej DNA (pDNA) iónmi železa. Charakter týchto zmien spočíva 

v premene topológie DNA zo superšpiralizovanej formy na relaxovanú alebo lineárnu formu. 

Zmena topológie je výsledkom jednovláknových a dvojvláknových zlomov DNA, ktoré 

vznikajú ako dôsledok po pôsobení látok s genotoxickými účinkami (v našom prípade iónov 

železa, ktoré indukujú vznik ROS atakujúcich DNA). V prípade, ak škorica vykazuje DNA 

protektívne vlastnosti, nedôjde k zmene topológie pDNA zo superšpiralizovanej formy  

na relaxovanú či lineárnu, alebo bude táto zmena neúplná, a teda koncentračne závislá [5]. 

Z každej testovanej látky (esenciálny olej z kôry C. zeylanicum (dōTERRA), cinamaldehyd  

zo C. cassia (Sigma Aldrich) sme za pomoci desiatkového riedenia pripravili vzorky 

s koncentráciami 0,000 1; 0,00 1; 0,01; 0,1; 1 %. Prvá séria vzoriek obsahovala iba testovanú 

látku s pDNA, zatiaľ čo druhá séria vzoriek obsahovala aj ióny železa stimulujúce tvorbu 

zlomov pDNA. Každá vzorka mala výsledný objem 12 µl, pričom obsahovala destilovanú 

vodu (objem je iný pri negatívnej kontrole, pozitívnej kontrole a pri testovaných vzorkách),  

1 µl 0,1 M fosfátového tlmivého roztoku, 1 µl testovanej koncentrácie skúmanej látky,  

2 µl 1 mM FeSO4 · 7 H2O (ak sledujeme bioprotektívny účinok skúmanej látky), 1 µl pDNA 

(pBR322, New England Biolabs, riedenej 1:39 v destilovanej vode) a 2 µl nanášacieho 

farbiva Stop C (1 mg/ml brómfenolová modrá, 1 mg/ml xyléncyanol, 2 µl 0,5 M EDTA do  

1 ml 50 % glycerolu). Negatívnou kontrolou bola natívna pDNA a pozitívnou kontrolou 

pDNA s iónmi železa (1 mM FeSO4 · 7 H2O). Výsledky sme hodnotili po prebehnutí gélovej 

elektroforézy za podmienok 90 minút pri 7,7 V.cm-1 v 1 % agarózovom géle  
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s 0,01 % prídavkom farbiva Gelred (Eurolab Lambda). Antioxidačné vlastnosti nami 

testovaných látok sme testovali metódou DPPH assay. Princípom tejto metódy je stanovenie 

schopnosti antioxidantu redukovať DPPH radikál. DPPH je stabilný a komerčne dostupný 

radikál (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl, Sigma Aldrich), ktorý dokáže prijímať atóm vodíka od 

donoru za vzniku DPPH–H (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazín). V závislosti od antioxidačných 

vlastností testovaných látok dochádza k odfarbeniu roztoku z fialovej až na žltú. 

Vyhodnotenie testu prebiehalo spektrofotometricky (Spectronic Genesys 10 Bio, Thermo 

Electron Corporation) pri absorbčnom maxime DPPH radikálu 517 nm [6]. Pomocou metódy 

DPPH assay sme testovali antioxidačné vlastnosti oboch vzoriek škorice v nasledovných 

koncentráciách: 0,001; 0,01; 0,1; 1; 10; 100 %. Každá vzorka obsahovala 950 µl 100 µM 

DPPH radikálu riedeného v 96 % etanole a 50 µl testovanej koncentrácie skúmanej látky. 

Pozitívnou kontrolou v experimente bola kyselina galová, negatívnou kontrolou destilovaná 

voda a nulovou vzorkou 96 % etanol. 

 

Výsledky a diskusia 

 Využitím GC/MS plynovej chromatografie sme zistili, že v esenciálnom škoricovom 

oleji z kôry C. zeylanicum je najviac zastúpený práve trans-cinnamaldehyd s pomerným 

zastúpením až 59,87 a retenčným časom 14,952 min (Obr. 1.).  

 

 
 

Obr. 1. Výstup z GC/MS chromatografickej analýzy esenciálneho oleja z kôry C. zeylanicum –  
V esenciálnom oleji je najviac zastúpený trans-cinnamaldehyd s retenčným časom 14,952 min. X – os: retenčný 
čas, Y – intenzita signálu. Nosný plyn: hélium s konštantným prietokom 1,2 ml/min. Použitá kapilárna kolóna: 
DB-5 MS (stacionárna fáza 5% fenylmetyl polysiloxan) 30 m dlhá s vnútorným priemerom 0,25 mm a hrúbkou 

filmu stacionárnej fázy 0,25 µm. Typ MS detektora: kvadrupólový s elektrónovou ionizáciou (EI) 70eV, 
skenoval v rozsahu 33-350 amu (m/z), teplota iónového zdroja 230°C; typ plynového chromatografu: 6890N  

s hmotnostno-selektívnym detektorom 5973Network (Agilent Technologies, PaloAlto, CA USA) 
 

Medzi ďalšie látky nachádzajúce sa v tomto oleji patria: karyofylén (retenčný čas: 18,495 
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min; pomerné zastúpenie: 6,13), škoricový ester kyseliny octovej (retenčný čas: 19,083 min; 

pomerné zastúpenie: 6,06) či eugenol (retenčný čas 16,928 min; pomerné zastúpenie 4,46). 

Spolu bolo v esenciálnom oleji charakterizovaných až 33 zložiek. 

 Využitím metódy DNA topology assay sme testovali bioprotektívne účinky nami 

skúmaných látok, konkrétne cinnamaldehydu (C. cassia) a škoricového oleja (C. zeylanicum, 

dōTERRA). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že ani jedna z testovaných látok 

nevykazovala genotoxické účinky na pDNA, pretože v DNA topologickom teste 

sme pozorovali len superšpiralizovanú formu pDNA (Obr. 2., 3., dráhy 3 – 7).  

 

 
 

Obr. 2. Výsledky DNA topology assay po ovplyvnení pDNA cinnamaldehydom z kôry C. cassia 
a cinnamaldehydom z kôry C. cassia v kombinácii s iónmi železa –  

Forma 1: superšpiralizovaná forma – natívna pDNA; Forma 2: linearizovaná forma pDNA indukovaná 
dvojvláknovými zlomami; Forma 3: relaxovaná forma pDNA indukovaná jednovláknovými zlomami.  

(dráha 1.: NK – natívna pDNA; dráha 2.: PK – pDNA + ióny železa; dráha 3.: 0,000 1 %; dráha 4.: 
0,001 %; dráha 5.: 0,01 %; dráha 6.: 0,1 %; dráha 7.: 1 %; dráha 8.: 0,000 1 % + Fe2+; dráha 9.:  

0,001 % + Fe2+; dráha 10.: 0,01 % + Fe2+; dráha 11.: 0,1 % + Fe2+; dráha 12.: 1 % + Fe2+) 
 

 
 

Obr. 3. Výsledky DNA topology assay po ovplyvnení pDNA esenciálnym olejom z kôry  
C. zeylanicum značky dōTERRA a esenciálnym olejom z kôry C. zeylanicum značky dōTERRA 

v kombinácii s iónmi železa –  
Forma 1: superšpiralizovaná forma – natívna pDNA; Forma 2:linearizovaná forma pDNA indukovaná 

dvojvláknovými zlomami; Forma 3: relaxovaná forma pDNA indukovaná jednovláknovými zlomami.    
(dráha 1.: NK – natívna pDNA; dráha 2.: PK – pDNA + ióny železa; dráha 3.: 0,000 1 %; dráha 4.: 

0,001 %; dráha 5.: 0,01 %; dráha 6.: 0,1 %; dráha 7.: 1 %; dráha 8.: 0,000 1 % + Fe2+; dráha 9.: 0,001 % +Fe2+; 
dráha 10.: 0,01 % + Fe2+; dráha 11.: 0,1 % + Fe2+; dráha 12.: 1 % + Fe2+) 

 

 Taktiež sme týmto experimentom potvrdili, že každá testovaná koncentrácia z oboch 

látok dokázala preukázateľne ochrániť pDNA pred pôsobením genotoxického agensu (iónov 

železa). Na géli sme preto opäť pozorovali len superšpiralizovanú formu pDNA (Obr. 2., 3., 

dráhy 8 – 12) oproti kontrole so železom (Obr. 2., 3., dráha 2), ktoré spôsobí tvorbu 

jednovláknových (Forma 3) a dvojvláknových zlomov pDNA (Forma 2). Na základe týchto 
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výsledkov môžeme povedať, že obe vzorky testovanej škorice sú in vitro nositeľom DNA 

protektívnych vlastností. 

 Na overenie antioxidačných vlastností testovaných látok sme využili metódu DPPH 

assay. Výsledky tohto testu pre cinnamaldehyd izolovaný z kôry C. cassia ukazujú, že táto 

látka je schopná vychytávať DPPH radikál od koncentrácie 10 %, pričom od tejto 

koncentrácie sú výsledky signifikantné (Obr. 4.). Skutočnosť, že antioxidačné vlastnosti sme 

pozorovali až od takejto relatívne vysokej koncentrácie nemusí priamo súvisieť 

s antioxidačnými vlastnosťami cinnamaldehydu, ale môže byť dôsledkom priestorového 

usporiadania DPPH radikálu. To znamená, že ak je molekula cinnamaldehydu veľká, nemusí 

sa fyzicky vedieť dostať k jadru DPPH radikálu, a nemusí mu vedieť odovzdať protón H+.  

 

 
 

Obr. 4. Výsledky DPPH assay pre cinnamaldehyd izolovaný z kôry C. cassia –  
cinnamaldehyd účinne vychytáva DPPH radikál od koncentrácie 10 %. Signifikantnosť výsledkov sme 

overili využitím štatistickej metódy Studentov t-test (**P<0,01; ***P<0,001) voči negatívnej kontrole.  
NK – destilovaná voda, PK – 0,1 M kyselina galová. 

 

V prípade esenciálneho oleja z kôry C. zeylanicum sme slabú schopnosť vychytávať DPPH 

radikál pozorovali už od najnižšej testovanej koncentrácie, pričom výsledky boli signifikantné 

od koncentrácie 0,1 %. Pri koncentráciách 10 a 100 % bolo množstvo vychytaného radikálu 

porovnateľné s pozitívnou kontrolou, ktorou bol silný antioxidant kyselina galová (0,1 M) 

(Obr. 5.). Na základe našich výsledkov môžeme povedať, že obe testované látky disponujú  

in vitro antioxidačnými vlastnosťami. 
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Obr. 5 Výsledky DPPH assay pre esenciálny olej z kôry C. zeylanicum značky dōTERRA –   
esenciálny olej účinne vychytáva DPPH radikál od koncentrácie 0,1 %. Signifikantonosť výsledkov sme 

overili využitím štatistickej metódy Studentov t-test (**P<0,01; ***P<0,001) voči negatívnej kontrole.  
NK – destilovaná voda, PK – 0,1 M kyselina galová.   

 

Záver 

 Na základe výsledkov našich experimentov môžeme konštatovať, že obe testované 

vzorky škorice (v podobe cinnamaldehydu izolovaného z kôry C. cassia a v podobe 

esenciálneho oleja z kôry C. zeylanicum značky dōTERRA) vykazujú DNA protektívne 

a antioxidačné účinky in vitro. Na testovanie týchto vlastností sme využili metódy DNA 

topology assay a DPPH assay. Potenciálne antioxidačné vlastnosti skúmaných látok chceme 

v ďalšom výskume overiť aj na bunkovom systéme, teda chceme zistiť či sa bioprotektívne 

vlastnosti týchto látok zachovajú aj po vstupe do bunky.  
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Abstract  

Analysis of alcohol dehydrogenase expression in Vibrio natriegens 
Vibrio natriegens is a gram negative, a non-pathogenic bacterium characterized by its fast development 

two times faster than Escherichia coli. It is also characterized by its great content of ribosomal RNA.  The 
commercially modified wild type VmaxTM Express can become an alternative host for the production of 
recombinant proteins. Its application in biotechnological and pharmaceutical industry may decrease the cost in 
terms of time and economy. VmaxTM Express  uses IPTG inducible T7-RNA polymerase cassette. In our 
experiment, we created a plasmid construct that carried the yeast alcohol dehydrogenase gene, we transforned 
with this plasmid VmaxTM Express cells, followed by the epression of alcohol dehydrogenase which we analyzed 
by SDS-PAGE.   Our first goal is a revelation of the right conditions for alcohol dehydrogenase expression. 

 

Keywords:  VmaxTM Express; expression of recombinant proteins; solubility; ADH 
 

Úvod a formulácia cieľa 

V. natriegens je baktéria, ktorá bola prvýkrát popísaná v roku 1958. Jedná sa o 

gramnegatívnu, nepatogénnu baktériu, ktorá pochádza z brakických močiarov. Medzi 

najvýznamnejšie charakteristiky tejto baktérie patrí rýchla doba delenia, generačná doba 

V. natriegens je < 10 minút a vysoký obsah rRNA [3]. V pilotných experimentoch boli 

použité bunky V. natriegens pod komerčným názvom VmaxTM Express, ktorý je 

charakteristický vydeletovaním   niekoľkých génov extracelulárnych nukleáz a inzerciou 

IPTG indukovateľnej T7-RNA polymerázovej kazety, ktorá má zabezpečiť expresiu 

génov,ktoré sa nachádzajú pod T7 promótorom [2].  

VmaxTM Express system je vhodný na testovanie expresie aj kvôli tomu, že sa jedná 

o ľahko kultivovateľnú baktériu, na ktorú možno aplikovať zaužívané techniky zaobchádzania 

ako pri práci s E. coli [2]. Vďaka uvedeným vlastnostiam bola táto baktéria zvolená na 

testovanie konkurencieschopnosti pri produkcii rekombinantných proteínov 

v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle so zámerom znížiť časovú náročnosť 

produkcie, a tým zefektívniť a znížiť ekonomické nároky týchto procesov. Hlavným cieľom 

tejto práce je optimalizácia expresie ADH1 vo VmaxTM Express, nakoľko je ADH1 využívaná 
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v rôznych  farmaceutických aplikáciách ako napríklad pri tvorbe antiastmatík, antitrombotík, 

antiepileptík alebo liekov na zníženie cholesterolu a hypertenzie [4]. Expresia bude 

optimalizovaná výberom vhodného média a teploty zohľadňujúc parametre ako množstvo 

exprimovaného proteínu, solubilita proteínu a množstvo biomasy, produkovanej za časovú 

jednotku.  

 

Materiál a metódy 

Pri práci boli využité bunky VmaxTM Express, ktoré v sebe obsahujú T7 expresný 

systém. Bunky boli transformované plazmidom  pRSFDuet1ADH_CmR (Obr.1), ktorý nesie 

gén pre alkoholdehydrogenázu – ADH1. Na komparatívnu analýzu efektívnosti produkcie  

VmaxTM Express bol použitý štandardne používaný kmeň E. coli str. B F–

 ompT gal dcm lon hsdSB(rB
–mB

–) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-

12(λS), ktorý bol transformovaný rovnakým plazmidom ako VmaxTM Express a baničková 

expresia prebiehala vždy v rovnakom čase a v rovnakých podmienkach, pričom médium sa 

líšilo najmä obsahom soli, ktorého optimálne hladiny sa pre jednotlivé bakteriálne druhy líšia. 

 

 
 

Obr. 1. Plazmid pRSFDuet1ADH_CmR 
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Expresia VmaxTM Express sa realizovala v médiu Brain heart infusion broth + v2 salts, E. coli 

v LB-Miller médiu (Tab. 1). 

 
Tab. 1. Zloženie médií 

 

Brain hearth infusion broth + v2 salts 

37 g/L Brain Hearts Infusion Broth Dry Media 
204,0 mM NaCl 

4,2 mM KCl 
23,14 mM MgCl2 

LB-Miller 
10,0 g/L Trypton 

5,0 g/L Kvasničný extrakt 
10,0 g/L NaCl 

 

Realizácii expresie predchádzala príprava nočnej kultúry. Nočná kultúra sa neskôr 

preočkovala do nového čerstvého média v pomere 1:100. Pri expresii bola testovaná teplota 

37ºC. Keď kultúra dosiahla OD = 0,5 bola odobraná prvá vzorka sušiny, ktorá 

charakterizovala nultú hodinu. Sušina bola odoberaná v triplikátoch v množstve 1 ml, každú 

hodinu. V nultej hodine bola indukovaná expresia 1mM IPTG. Vzorky boli odoberané každú 

hodinu od času indukcie počas štyroch hodín. Vzorky pre vyhodnotenie nárastu biomasy boli 

sušené 12 h pri 80ºC a neskôr boli vážené na analytických váhach pre presnejšie ako 

spektrofotometrické stanovanie nárastu biomasy v kultúre za časovú jednotku. Merania boli 

prepočítané na jednotky g/l. Zvyšky kultúry, po odobratí vzoriek na expresiu boli 

rozsuspendované v roztoku 50mM Tris-HCl pH 8,0 a 0,5M NaCl. Takto pripravené vzorky 

boli sonikované pri amplitúde 30 % v 10 cykloch a v intervaloch 15 sekúnd pulz a 45 sekúnd 

chladenie. Vzorky po sonikácii boli stočené v centrifúge pri 4ºC, 9000 rpm po dobu 30 min. 

K takto spracovaným vzorkám a ku vzorkám odobratým na expresiu z každej hodiny boli 

pridané 40 μl nanášacieho pufru (65mM TrisHCl pH 6,8, 40% glycerol, 5% SDS, 4% 

merkaptoetanol, 0,05% bromfenolová modrá) a 40 μl roztoku TE. Vzorky boli analyzované 

SDS-PAGE.  Na percentuálne vyhodnotenie zastúpenia expresie proteínu ADH1 (Obr. 3) 

z celkového expresného profilu buniek bol použitý program Gelanalyzer. 
 

Výsledky a diskusia  

Expresia bola vykonaná podľa vyššie uvedeného protokolu. Na géli po SDS-PAGE 

(Obr. 2) je pozorovateľná expresia ADH1 pri 37ºC. ADH1 je tetramérny proteín s veľkosťou 

monoméru 39,771 kDa [1]. 
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Obr. 2. PAGE analýza expresie VmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmRa E. coli BL21(DE3) 
pRSFDuet1ADH_CmRpri 37ºC 

1.Ladder – PageRuler, 2. 0. h expresieVmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmR, 3. 1. h expresieVmaxTM Express 
pRSFDuet1ADH_CmR, 4. 2. h expresieVmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmR, 5. 3. h VmaxTM Express 
pRSFDuet1ADH_CmR. 6. 4. h expresie VmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmR, 7. 0. h expresie E. coli 

BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR, 8. 1. h expresie E. coli BL21(DE3)pRSFDuet1ADH_CmR, 9. 2. h expresie 
E. coli BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR, 10. 3. h expresie E. coli BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR, 11. 4. 

h expresie E. coli BL21(DE3)pRSFDuet1ADH_CmR 
 

 
 

Obr. 3. Porovanie expresie ADH v bunkách VmaxTM Express a E. coli pri 37ºC 
 

 
 

Obr. 4. Porovnanie priemerov sušiny v bunkách VmaxTM Express a E. coli pri 37ºC 

    1.   2.   3.   4.     5.   6.   7.   8.    9.  10. 11. 
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VmaxTM express system vychádza z divokého kmeňa V. natriegens [2], pričom dobre 

známa E. coli BL21(DE3) je kmeňom špeciálne optimalizovaným na expresiu 

rekombinantných proteínov. Následkom toho E. coli dosahuje vyššiu úroveň expresie ADH1 

ako VmaxTM Express (Obr. 2). Z toho dôvodu E. coli dosahuje i lepšie výsledky solubility, 

nakoľko E. coli má náznak solubilnej frakcie ADH1, pričom u V. natriegens je 

pozorovateľné, že ADH1 sa po sonikácii nachádza v pelete (Obr. 5). V prípade analýzy 

nárastu biomasy (g/l) za časovú jednotku VmaxTM Express dosahuje omnoho lepšie výsledky 

ako k testovaná E. coli, čím sa potvrdzuje, že rast VmaxTM Express je rýchlejší (Obr. 4). 

Z toho dôvodu aj nárast do požadovanej koncentrácie k indukcii expresie (OD = 0,5) bol 

rýchlejší, indukcia prebehla asi o 2 h skôr ako indukcia kultúry E. coli. 
 

 

 
 

Obr. 5. Solubilita proteínu ADH1, 1. Ladder-PageRuler, 2. 0. h expresieVmaxTM Express 
pRSFDuet1ADH_CmR,   3. 4. h VmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmR 4. pelet po sonikácii VmaxTM Express 

pRSFDuet1ADH_CmR, 5. supernatant po sonikácii VmaxTM Express pRSFDuet1ADH_CmR , 6. 0. h E. coli 
BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR  7. 4. h E. coli BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR 8. pelet po sonikácii E. 

coli BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR  9. E. coli BL21(DE3) pRSFDuet1ADH_CmR supernatnat po sonikácii 
 

Záver 

VmaxTM Express predstavuje sľubnú alternatívu, ktorá môže nahradiť široko 

využívanú E. coli v heterológnej expresii. Vďaka svojim vlastnostiam ako nepatogénnosť, 

rýchly rast a ľahká kultivácia môže v budúcnosti zefektívniť produkciu rekombinatných 

proteínov či už z časového alebo ekonomického hľadiska [3]. V našej práci sme porovnávali 

expresiu ADH v bunkách VmaxTMExpress a E. Coli na vyhodnotenie expresie sme využívali 

metódu SDS-PAGE. Expresiu sme testovali v rôznych teplotách a v rôznych médiách,  

cieľom tejto práce je nájsť také podmienky expresie ADH1 vo VmaxTM Express, ktoré z neho 

spravia konkurencieschopného hostiteľa k E. coli v parametroch ako rýchlosť rastu, množstvo 

1.    2.     3.    4.     5.           6.    7.    8.    9. 
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získaného enzýmu, solubilita a aktivita enzýmu, ako aj ekonomické náklady produkcie vo 

veľkom. 
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Abstract 
Association between the C34T polymorphism of the AMPD1 gene and physical performance 

parameters in Slovak male handball players  
Skeletal muscle-specific adenosine monophosphate deaminase (AMPD) is encoded by the AMPD1 

gene and plays an important role in anaerobic metabolism of muscle cells. Therefore, the C34T polymorphism of 
the AMPD1 gene can impair the physical performance of sprint/power-oriented sports categories. The purpose of 
this study was to determine the C34T AMPD1 allele and genotype frequency distributions in Slovak male 
handball players (N=27) and analyze the possible influence of AMPD1 polymorphism and different phase of 
season on power, strength, and velocity of upper and lower limbs. The frequency of the C34T AMPD1 allele C 
(83.0%) was higher than the frequency of allele T (17.0%). In our studied group, we determined only C/C and 
C/T genotypes. There were more handball players with the C/C genotype (66.7%) in comparison with carriers of 
C/T genotype (33.3%). In this study, no association between the AMPD1 C34T polymorphism and physical 
performance parameters was found. 
 
Keywords: rs17602729; adenosine monophosphate deaminase; physical performance 

 

Úvod a formulácia cieľa 

C34T polymorfizmus v géne AMPD1 (rs 17602729) patrí medzi genetické markery, 

ktoré sú spájané s rýchlostno-silovým fyzickým výkonom [1]. 

Produktom génu AMPD1, lokalizovaného na 1p13.2 v exóne 2, je enzým 

adenozínmonofosfát deamináza (AMPD), ktorá reguluje anaeróbny metabolizmus kostrových 

svalov, prostredníctvom deaminácie adenozínmonofosfátu (AMP) na inozínmonofosfát 

(IMP), pričom sa uvoľňuje amoniak (NH3) a rovnováha adenylátkinázovej reakcie podľa 

rovnice [I.] sa posúva smerom k produkcii ATP – adenozíntrifosfátu [2 – 3]  

 

2 𝐴𝐷𝑃 ↔ 𝐴𝑇𝑃 + 𝐴𝑀𝑃 [I.] 

 

Táto reakcia je zároveň počiatočným krokom cyklu purínových nukleotidov, ktorý 

hrá dôležitú úlohu pri obnove ATP [4].  

C34T polymorfizmus v géne AMPD1 (substitúcia cytozínu za tymín; C→T), vedie 

k premene kodónu pre aminokyselinu glutamín (CAA) na predčasný stop kodón (TAA), 
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čo  spôsobuje porušenie syntézy proteínov a produkt polymorfnej sekvencie, v tomto prípade 

AMPD, je skrátený a katalicky neaktívny. Jedinci s polymorfnou alelou T (C/T alebo T/T 

genotyp) majú zníženú aktivitu AMPD alebo deficienciu enzýmu AMPD a môžu trpieť 

symptómami ako sú vyčerpanie, svalová bolesť a kŕče počas krátkodobej a intenzívnej 

fyzickej aktivity. Predpokladá sa, že genetická výbava a vplyv životného prostredia zohrávajú 

úlohu, či  sa u jedinca prejavia symptómy deficiencie AMPD [5].  

Cieľom nášho výskumu bolo detegovať genotypy AMPD1 C34T polymorfizmu a 

zistiť frekvenciu štandardnej alely C a polymorfnej alely T génu AMPD1 v súbore 

hádzanárov. Ďalším cieľom štúdie bolo vyhodnotiť, či jednotlivé genotypy AMPD1 C34T 

polymorfizmu majú vplyv na výkonnostnú zložku hádzanárov (výkon, sila, rýchlosť horných 

a dolných končatín, a vytrvalosť), a taktiež stanoviť či interakcia medzi genetickou 

predispozíciou a fázou prípravy má štatisticky významný vplyv na jednotlivé parametre 

fyzickej výkonnosti v sledovanom súbore hádzanárov. 

 

Materiál a metódy 

Analyzovaný súbor tvorilo 27 hádzanárov z klubu HK AGRO Topoľčany vo veku 

od 16 do 43 rokov. Celému súboru bol odobratý genetický materiál a stanovené genotypy 

AMPD1 polymorfizmu. Do štatistickej analýzy testov športovej výkonnosti v asociácii 

so sledovaným polymorfizmom boli zahrnutí iba tí probandi, ktorí absolvovali všetky tri 

výkonnostné testy (vstupný, priebežný a výstupný test). Testy športovej výkonnosti 

absolvovalo 25 hádzanárov a Beep testu sa zúčastnilo 24 hádzanárov. Hádzanári, participujúci 

na longitudinálnom výskume, podpísali Informovaný súhlas.  

Športovci analyzovaného súboru sa zúčastnili antropometrických meraní (telesná 

výška a telesná hmotnosť), bioimpedančnej analýzy prístrojom BIA Akern S. r. l., 

prostredníctvom ktorého bolo zisťované telesné zloženie športovcov a testov športovej 

výkonnosti. Prostredníctvom prístroja Myotest PRO a Beep testu boli zisťované parametre 

fyzickej výkonnosti (výkon, sila, rýchlosť a vytrvalosť). Testovanie športovcov bolo 

realizované na začiatku (vstupný test), v strede (priebežný test) a na konci (výstupný test) 

sezóny v rámci jedného súťažného obdobia pod dohľadom kvalifikovaného kondičného 

trénera Mgr. Jána Čerňana [6]. 

Vzorky na analýzu DNA polymorfizmov sme získali prostredníctvom bukálneho steru. 

Genómovú DNA sme izolovali pomocou kitu (Buccal Swab DNA Extraction Kit, Ecoli) 

a z izolovanej DNA sme na detekciu genotypov AMPD1 C34T polymorfizmu (rs 17602729) 

použili metódu PCR-RFLP – polymorfizmus dĺžky restrikčných fragmentov. Samotné 
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štiepenie DNA, prostredníctvom enzýmu MaeII (HpyCH4IV), prebiehalo v termostate 

(Biological Thermostat BT 120 a BIOER) pri 37 °C a na vizualizáciu jednotlivých genotypov 

AMPD1 C34T polymorfizmu sme použili UV transiluminátor s vlnovou dĺžkou 320 nm 

(UVItec). Genetická analýza sa uskutočnila v laboratóriu molekulárnej antropológie Prif UK 

v Bratislave.  

Zozbierané dáta sme štatisticky vyhodnotili prostredníctvom programu IBM SPSS 

verzia 21.0 a Microsoft Excel 2010. Použili sme nasledovné testy: Kolmogorov-Smirnov test 

(testovanie normality dát), chí-kvadrát test (χ2; vyhodnotenie distribúcie a percentuálneho 

zastúpenia genotypov a alelových frekvencií), testovanie Hardy-Weinbergovej rovnováhy 

(p(H-W); hodnotenie rovnovážneho stavu distribúcie genotypov), všeobecný lineárny model 

(vyhodnotenie parametrov telesného zloženia a fyzickej výkonnosti športovcov), párový t-test 

(porovnanie fyzickej výkonnosti a telesného zloženia na začiatku a na konci sezóny), 

zmiešaný model analýzy rozptylu  (získanie p-hodnoty štatistickej významnosti) a 

Bonferroniho korekciu pre zaistenie dôveryhodných výsledkov pri hodnotení nízkeho počtu 

probandov. 

 

Výsledky a diskusia 

V sledovanom súbore hádzanárov vo frekvencii alel C34T polymorfizmu v géne 

AMPD1 jednoznačne prevládala štandardná alela C (83,0 %) nad polymorfnou alelou T 

(17,0 %). Distribúcia genotypov AMPD1 C34T polymorfizmu bola podľa Hardy-

 Weinbergovho zákona v rovnovážnom stave (χ2 = 1,08, df = 1, p(H-W) = 0,299). 

Homozygotov pre  štandardnú alelu C bolo 66,7 % a heterozygotov s genotypom C/T 

približne o polovicu menej (33,3 %; Tab. 1). Homozygotný genotyp pre polymorfnú alelu T 

chýbal. 

Tab. 2 zobrazuje porovnanie parametrov fyzického výkonu (výkon, sila, rýchlosť 

horných a dolných končatín a Beep test) medzi genotypmi C34T polymorfizmu v géne 

AMPD1. Ani jeden z uvedených genotypov AMPD1 C34T polymorfizmu nemal štatisticky 

významný vplyv na sledované parametre fyzického výkonu (p > 0,05). 

Vplyv interakcie medzi genetickou predispozícou (C/C a C/T genotyp) a fázou 

prípravy (vstupný, priebežný a výstupný test) na výkon (W), silu (N) a rýchlosť (cm/s) je pre 

horné končatiny uvedený v Tab. 3, pre dolné končatiny v Tab. 4 a pre Beep test v Tab. 5. 

Zistili sme, vezmúc do úvahy tréning a genotyp hráčov, že u sledovaných hádzanárov nie sú 

žiadne signifikantné rozdiely v športovej výkonnosti. Môžeme konštatovať, že sa 

nepreukázala interakcia genetickej zložky a tréningu na fyzický výkon hádzanárov. 
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V štúdiách, ktoré analyzovali súbor rýchlostno-silových športovcov z Litvy, Poľska 

a  Bulharska, taktiež nedetegovali homozygotov pre polymorfnú alelu T (T/T genotyp), 

pričom aj v týchto štúdiách prevládala frekvencia C/C genotypu nad heterozygotným 

genotypom C/T [7, 8, 9].  

Pri porovnávaní frekvencie polymorfnej alely T medzi elitnými športovcami 

z  rýchlostno-silových športových disciplín a športovcami, ktorí nedosahujú vrcholové 

športové výkony Cięszczyk et al. (2011) [10] zistili, že frekvencia polymorfnej alely T u 

elitných športovcov sa pohybovala okolo 4,5 % a frekvencia alely T u poloprofesionálnych 

športovcov bola približne o 2 % vyššia (6,63 %). V súbore elitných športovcov zaznamenali 

vysokú frekvenciu C/C genotypu (90,9 %) a vyvodili záver, že štandardná alela C génu 

AMPD1 by mohla svojim nositeľom poskytnúť výhodu pri dosahovaní elitného rýchlostno-

silového športového výkonu a polymorfnú alelu T považujú za nepriaznivý faktor pre 

rýchlostno-silové športové disciplíny. 

 
Tab. 1. Percentuálne zastúpenie genotypov a alelových frekvencií polymorfizmu C34T (rs 17602724) 

v géne AMPD1 v súbore hádzanárov  
N – počet probandov, df – počet stupňov voľnosti, C/C – homozygozita pre alelu C, C/T – heterozygot,  

χ2 – hodnota chí-kvadrat testu, p – 0,05-najnižšia hladina významnosti,  
p(H-W) – p-hodnota pre Hardy-Weinbergov zákon 

 
AMPD1 C34T (rs 17602729) 

Genotyp C/C C/T p (H-W) Alelové frekvencie 

Fenotyp CC CT 
0,299 

C T 
Hádzanári (N=27) 18 9 83,0 % 17,0 % 

Frekvencia genotypov 66,7 % 33,3 % 
χ2 = 1,08;df = 1 

 
Tab. 2. Porovnanie parametrov fyzického výkonu medzi jednotlivými genotypmi AMPD1 C34T  

polymorfizmu u hádzanárov vo veku od 16 do 43 rokov 
N – počet probandov, S. E. – stredná chyba priemeru, C/C – homozygozita pre alelu C, 

C/T – heterozygot, p – štatistická významnosť 
 

Parametre fyzického výkonu 
AMPD1 polymorfizmus 

p C/C (N=16) C/T (N=9) 
priemer S.E. priemer S.E. 

Výkon horných končatín (W) 780,79 41,79 731,52 55,72 0,486 
Sila horných končatín (N) 833,73 41,43 728,74 55,24 0,142 

Rýchlosť horných končatín(cm/s) 142,62 17,63 120,66 23,51 0,463 
Výkon dolných končatín (W) 3392,60 171,61 3281,30 228,81 0,701 

Sila dolných končatín (N) 2845,33 296,03 2313,00 394,71 0,292 
Rýchlosť dolných končatín (cm/s) 156,31 5,07 160,52 6,76 0,623 

Beep test (N=24)  
C/C (N=15) C/T (N=9) p 

priemer S.E. priemer S.E. 
11,38 0,39 10,69 0,50 0,282 

376



Tab. 3. Parametre fyzického výkonu pre hornú končatinu (HK) vzhľadom na genotyp a fázu sezóny 
(vstupný, priebežný, výstupný test) hráčov hádzanej vo veku od 16 do 43 rokov 
 N – počet probandov, SD – smerodajná odchýlka, C/C – homozygozita pre alelu C, 

 C/T – heterozygot, p – štatistická významnosť 
 

Genotypy AMPD1 
 C34T polymorfizmu 

Testy Výkon HK  
(W) 

Sila HK 
 (N) 

Rýchlosť HK 
(cm/s) 

  Priemer SD Priemer SD Priemer SD 

C/C (N = 16) 
Vstupný 727,06 192,32 771,69 177,47 117,27 19,85 

Priebežný 804,44 203,94 828,69 185,11 126,00 17,41 
Výstupný 810,88 151,36 900,81 200,52 184,58 254,42 

C/T (N = 9) 
Vstupný 647,67 184,01 682,56 124,94 109,98 20,38 

Priebežný 739,44 190,71 729,44 129,8 123,68 18,72 
Výstupný 807,44 143,57 774,22 135,98 128,33 12,82 

p   0,27 0,37 0,558 
 

Tab. 4. Parametre fyzického výkonu pre dolnú končatinu (DK) vzhľadom na genotyp a fázu sezóny 
(vstupný, priebežný, výstupný test) hráčov hádzanej vo veku od 16 do 43 rokov 
N – počet probandov, SD – smerodajná odchýlka, C/C – homozygozita pre alelu C, 

 C/T – heterozygot, p – štatistická významnosť 
 

Genotypy AMPD1  
C34T polymorfizmu 

Testy Výkon DK 
(W) 

Sila DK 
(N) 

Rýchlosť DK 
(cm/s) 

  Priemer SD Priemer SD Priemer SD 

C/C (N = 16) 
Vstupný 3152,13 754,96 2372,69 402,79 148,69 21,38 

Priebežný 3410,31 826,5 2488,31 477,92 157,86 23,03 
Výstupný 3615,38 762,17 3675,00 4376,12 162,38 21,90 

C/T (N = 9) 
Vstupný 3095,00 479,16 2209,00 300,93 158,27 16,04 

Priebežný 3328,33 553,97 2330,67 358,94 161,60 24,76 
Výstupný 3420,56 565,57 2399,33 410,70 161,70 23,14 

p   0,468 0,47 0,245 
 

Tab. 5. Parametre fyzického výkonu pre Beep test vzhľadom na genotyp a fázu sezóny(vstupný, 
priebežný,výstupný test) hráčov hádzanej vo veku od 16 do 43 rokov  

N – počet probandov, SD – smerodajná odchýlka, C/C – homozygozita pre alelu C, 
 C/T – heterozygot, p – štatistická významnosť 

 
Genotypy AMPD1  

C34T polymorfizmu Testy Beep test 

  Priemer SD 

C/C (N = 15)  
Vstupný 11,60 1,69 

Priebežný 11,47 1,37 
Výstupný 11,51 1,41 

C/T (N = 9) 
Vstupný 10,30 1,65 

Priebežný 10,87 1,67 
Výstupný 10,90 1,57 

p  0,573 
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Záver 

V analyzovanom súbore hráčov hádzanej bola jednoznačne vyššia frekvencia 

štandardnej alely C (83,0 %), v porovaní s polymorfnou alelou T (17,0 %). Detegovali sme 

dva genotypy AMPD1 C34T polymorfizmu (rs 17602729), pričom homozygotov pre 

štandardnú alelu (C/C genotyp) bolo 18 a heterozygotov bolo deväť, čiže o polovicu menej. 

Štatisticky významný vplyv genotypov C34T polymorfizmu v géne AMPD1 na výkonnostnú 

zložku hádzanárov sme nepotrvdili, a taktiež sa nepreukázala interakcia medzi genetickou 

predispozíciou a fázou prípravy na fyzický výkon hádzanárov. Štatisticky sme nepotvrdili 

záver predchádzajúcich štúdií, že genotyp C/C by mohol poskytnúť výhodu pri dosahovaní 

lepšieho fyzického výkonu u rýchlostno-silových športovcov, a taktiež v našom 

analyzovanom súbore sa alela T nepreukázala ako nepriaznivý faktor pre športové disciplíny 

orientované na silu a  rýchlosť. 
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Abstract 
 Metagenomic analysis of blood samples of migratory birds using third generation sequencing – MinION 
 The aim of this study was the identification of microbial communities presented in migratory birds 
blood. Blood can serve as a microenvironment for many microbes, partly pathogenic and its presence can lead to 
bloodstream infections (BSI). Wild birds play an important role in public health maintenance and can be 
considered the secondary vectors of disease transmission. Moreover, bird migration provides a mechanism for 
the establishment of new endemic foci of disease at great distances from where an infection was acquired. Here 
we discuss two alternative approaches, enzymatic and CpG-based depletition, which can be used to obtain 
enriched microbial fraction from total DNA. Using third generation sequencing technique – MinION with 
Epi2Me platform provide an effective way to identify bacterial taxa in metagenomic samples. Finally, 
metagenomic analysis revealed the presence of pathogenic genera in birds samples as well as we determined the 
efficiency of both methods of microbial DNA enrichment compared to the control samples of genomic DNA. 
 
Keywords: enrichment; ONT; MinION; migratory birds; metagenomics 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Krv bola v minulosti považovaná za sterilné prostredie. Avšak v niektorých prípadoch, 

ktorými sú infekcie sprostredkované primárnymi vektormi, zástupcovia kmeňa Arthropoda, 

môžu vytvárať mikroprostredie pre mnohé mikrobiálne kultúry. U migrujúcich druhov vtákov 

je často prítomnosť patogénnych mikroorganizmov asociovaná s prenosom infekčných 

ochorení [1]. V práci sa zameriavame na tri vybrané druhy spevavcov: Eremopterix signata, 

Phylloscopus trochillus a Camaroptera brachyura, ktoré hniezdia v centrálnej Európe (aj na 

území Slovenska) a v zime migrujú do subsaharskej Afriky. Ekosystém na tomto území 

disponuje vysokou biodiverzitou. To predstavuje výhodné podmienky pre vtáky pri hľadaní 

zdrojov potravy, avšak aj zvýšené riziko expozície potenciálnym parazitom. Istú mieru 

nebezpečenstva transmisie infekčných ochorení zvyšujú aj početné preletoviská, ktoré musia 

tieto jedince absolvovať počas dlhých migračných trás [2].  

Včasná detekcia minoritne zastúpených mikrobiálnych entít zo vzoriek vtáčej krvi je 

preto dôležitá pri určení zdroja epidémie, avšak bežne používané metódy nemusia byť 
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dostatočne citlivé na ich zachytenie. Podmienky detekcie komplikujú aj v krvi majoritne 

prítomné erytrocyty (spomedzi krvných elementov), ktoré sú u vtákov evolučne mladšie ako 

cicavčie. Počas vývinu nepodstúpili adaptáciu na zníženú hladinu kyslíka v atmosfére, a preto 

sú na rozdiel od cicavčích erytrocytov väčšie, oválne a obsahujú jadrovú DNA [3]. Pri 

analýze vtáčieho mikrobiómu z krvi zapríčiňuje ich prítomnosť vo vzorke zníženie pomeru 

mikrobiálnych entít vzhľadom k celkovej hostiteľskej DNA (vtáčej). 

 Cieľom práce bola metagenomická analýza mikrobiálnych komunít prítomných vo 

vzorkách vtáčej DNA s použitím prístupov sekvenovania tretej generácie – MinION. Zároveň 

bolo cieľom porovnať mieru efektivity metód obohacovania mikrobiálnej frakcie enzymaticky 

a vychytávaním metylovanej DNA na komplexe magnetických guľôčok s MBD2-Fc 

proteínom. 

 

Materiál a metódy 

Vzorky suchých kvapiek krvi migrujúcich druhov vtákov, zachytené na filtračnom 

papieri boli odobraté v Keni a poskytnuté Fakultou humanitných a prírodných vied na 

Prešovskej univerzite v Prešove. Vzorky (9) boli pôvodom od troch zástupcov migrujúcich 

druhov spevavcov: Eremopterix signata (3), Phylloscopus trochillus (3) a Camaroptera 

brachyura (3). Na izoláciu sme použili originálny protokol DNA Purification from Dried 

Blood Spots z kitu QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, Germany). Koncentráciu 

izolovanej DNA sme stanovili spektrofotometricky na zariadení Nanodrop ND-1000.  

Na enzymatické obohatenie mikrobiálnej frakcie sme v reakcii (25 μl) použili zmes 

troch enzýmov LpnPI, FspEI a MspJI (New England Biolabs, Ipswich, MA, USA) (9 U) a 

inkubovali 16 hod, 37°C. Na purifikáciu a selekciu fragmentov požadovanej veľkosti sme 

použili magnetické guľôčky Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter, Beverly, MA, USA) 

v 0,6x objemu templátu.  

Na obohatenie mikrobiálnej frakcie vychytávaním hostiteľskej DNA, cez CpG bohaté 

oblasti na komplexe magnetických guľôčok s MBD2-Fc proteínom sme použili originálny 

protokol z kitu NEBNext Microbiome DNA Enrichment Kit (New England Biolabs, Ipswich, 

MA, USA). Koncentráciu sme stanovili fluorometricky na zariadení Qubit 2.0 Fluorometer 

s kitom Qubit dsDNA High Sensitivity Assay Kit (Invitrogen, Waltham, MA, USA). Na 

prípravu knižníc sme použili kombináciu protokolov Low input genomic DNA by PCR 

Barcoding (SQK-LWB001) a 1D PCR barcoding genomic DNA (SQK-LSK108; ONT, 

Oxford, UK). Vzorky sme sekvenovali s využitím Oxford – nanopore technológie na 

platforme MinION. Výsledky sme analyzovali v programe WIMP (Epi2Me, ONT). 
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Výsledky a diskusia 

 Vzorky, na metagenomickú analýzu (9, zvolené na základe interného výberu) sme 

rozdelili do troch súborov: 

• Neobohatená celková DNA (9) 

• Obohatené vzorky mikrobiálnych frakcií – CpG ostrovčeky (6) 

• Obohatené vzorky mikrobiálnych frakcií – enzymaticky (9) 

Ako vstupné množstvo DNA na enzymatickú metódu sme zvolili 500 ng a výťažok 

obohatenej frakcie bol po purifikácii v priemere 22,2%. Na metódu CpG obohatenia sme ako 

vstupné množstvo DNA zvolili 250 ng a výťažok predstavoval po purifikácii v priemere 

23,1%. 

Po sekvenovaní pripravených DNA knižníc (24) na MinION-e sme v rámci 

metagenomickej analýzy (kvantitatívnej) v programe WIMP stanovili priemerný počet čítaní 

u neobohatenej DNA – 21 363 (min. 11 770, max. 42 111), obohatenej cez CpG – 23 927 

(min. 12 970, max. 36 080) a obohatenej enzymaticky – 46 220 (min. 30 723, max. 73 871). 

Z celkového počtu analyzovaných čítaní sme v databáze klasifikovali u neobohatenej DNA – 

964, obohatenej cez CpG – 1 233 a obohatenej enzymaticky – 1 870. Počet čítaní, 

klasifikovaných na druhovú úroveň u vzoriek izolovanej genomickej DNA a enzymatickom 

obohatení bolo na úrovni cca 79,5% a pri CpG obohatení 77,5% (obr. 1). 
 

 
Obr. 1. Podiel čítaní klasifikovaných na druhovú úroveň u jednotlivých vzoriek. 
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 Počet taxónov klasifikovaných na druhovú úroveň (s výnimkou Homo sapiens) 

v rámci troch súborov vzoriek varíroval: pri genomickej DNA – min. 70, max. 212; CpG 

obohatení – min. 37, max. 187 a enzymatickom obohatení – min. 131, max. 221 (obr. 2). 
 

 
 

Obr. 2. Absolútny počet klasifikovaných taxónov v rámci súboru vzoriek na druhovej úrovni.  
(ES – E. signata; PT – P. trochillus; CB – C. brachyura) 

 

Porovnaním súborov identifikovaných druhov u vybraných vzoriek (23, 25, 27, 35, 36 

a 39) sme detegovali pri enzymatickom obohatení vyššie zastúpenie unikátnych druhov ako 

pri CpG obohatení v priemere o 6,5% (enzymatické obohatenie – 54,1%, CpG obohatenie – 

47,6%; obr. 3A, 3B). Naproti tomu, pri súbore vzoriek neobohatenej celkovej DNA sme 

zachytili pomerne vysoký podiel unikátne klasifikovaných druhov (v priemere 32,2%, obr. 

3C), ktoré neboli prítomné vo vzorkách zo súborov obohatených frakcií. 
 

 
Obr. 3. Stanovenie unikátnych druhov vo vzorke č. 23 (E. signata). X – druhy, klasifikované v enzymaticky 
obohatenej vzorke alebo CpG obohatenej vzorke a zároveň v neobohatenej celkovej DNA; Y – unikátne druhy, 
klasifikované výhradne vo vzorkách zo súborov obohatených frakcií, resp. v neobohatenej celkovej DNA; Z – 

druhy klasifikované v enzymaticky obohatenej vzorke, CpG obohatenej vzorke a zároveň vo vzorke 
neobohatenej celkovej DNA. 

 

A B C
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 Na základe dostupných literárnych zdrojov [4, 5] sme vybrali 25 patogénnych rodov, 

z ktorých sme v rámci našej analýzy identifikovali celkom 17 (obr. 4). 

 
Obr. 4. Vizualizácia patogénnych rodov. 

 

 Vybrané patogénne rody sme mapovali na jednotlivé vzorky v rámci troch súborov 

sekvenovaných DNA knižníc (tab. 1). Bližšia analýza potvrdila prítomnosť závažných 

patogénov asociovaných aj s infekciami u ľudí: Bartonella grahamii, Borrelia duttonii, 

Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari, Francisella tularensis, 

Klebsiella pneumoniae, Mycobacterium avium, Ricettsia rickettsii, Wolbachia a viacero 

druhov patriacich do rodu Burkholderia (B. lata, B. pseudomallei, etc.).  

 
Tab. 1. Zoznam patogénnych rodov v rámci jednotlivých vzoriek, identifikovaných vybranými metódami. 

(✔ - bakteriálny rod potvrdený vo vzorke; ✔✔ - bakteriálny rod potvrdený v 2 a viac paralelách) 
 

 

DNA CpG Enz DNA CpG Enz DNA CpG Enz DNA CpG Enz DNA CpG Enz DNA CpG Enz DNA Enz DNA Enz DNA Enz
Allofrancisella - - - - - - - - - - - - - - - - ✔ - - - - - - -

Bartonella - - - - ✔ - - - - - - - - - - - - ✔ - - - - - -
Borrelia - - - - - - - - - - - - - - - - ✔ - - - - - - -

Brachyspira - - - - - - - - - - - - - - - - ✔ ✔ - - - - ✔ -
Burkholderia - - - - - ✔✔ ✔ ✔ - - - - - - ✔ ✔ - ✔ - ✔ - - - ✔

Campylobacter - - - - - ✔✔ - ✔ - ✔✔ - ✔✔ ✔✔ ✔ ✔ - ✔ ✔ - - - - - -
Erwinia - - - - - - - - ✔ - - - - - ✔ - - - - - - - - -

Francisella - - - - - - - - - - ✔ - - - ✔ - - - - - - - - -
Klebsiella - - - - - - - - - - - - ✔ - - ✔ - - - - ✔ - - -
Leptospira - - - - - - - - - - - - - - - - ✔✔ - - - ✔ - - -

Mycobacterium - - - - - - - - - - - - ✔✔ ✔ ✔✔ - - - - - - - - -
Orientia - - - - - - - - - - - - - - - - ✔ - - - - - - -

Piscirickettsia - - - ✔ - - - ✔ - - - - - - - ✔ - - - - - - - -
Rickettsia - - - - - - - - ✔ - - - - - - - - - ✔ - - - - -
Salmonella - - - - - - - - - - - - - - ✔ - - ✔ - - - ✔ - -
Treponema - - - ✔ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Wolbachia - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✔ - - - - -

39 57 62 66Zoznam 
patogénnych rodov

23 25 27 35 36
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Záver  

Cieľom práce bola metagenomická analýza mikrobiálnych komunít zastúpených vo 

vzorkách krvi migrujúcich druhov vtákov a charakterizácia rozdielov medzi jednotlivými 

metódami obohatenia mikrobiálnej frakcie s použitím sekvenovania tretej generácie – 

MinION. Podľa získaných výsledkov sme dokázali, že pomocou enzymatickej metódy 

obohatenia mikrobiálnej frakcie sme boli schopní nielen identifikovať väčší počet taxónov, 

klasifikovaných na druhovú úroveň, ale aj vyššie percentuálne zastúpenie unikátnych druhov 

v rámci vybraných vzoriek ako pri CpG obohatení. Potvrdili sme prítomnosť patogénnych 

druhov, majoritne identifikovaných v neobohatenej DNA a enzymaticky obohatených 

frakciách. Identifikované baktérie, napr. B. grahamii, B. duttonii, F. tularensis, R. rickettsii 

alebo zástupcovia rodu Wolbachia sú často asociované s prenosom infekčných ochorení, pri 

ktorých migrujúce vtáky môžu vystupovať ako sekundárne vektory [6, 7, 8, 9] pri prenose na 

človeka. 
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Abstract 

The effect of silicone ring application on CAM vasculature in Japanese quail (Coturnix japonica) 
The chorioallantoic membrane (CAM) is a highly vascularized extraembryonic organ that provides 

breathing gases from the external environment to the embryo. During development, CAM generates a dense 
vascular network that is key to proper embryo development, making it a suitable model for studying 
angiogenesis and vasculogenesis. In some experiments, silicone rings are used to define the workspace. In our 
experiment, we used Japanese quail (Coturnix japonica) ex ovo CAM to determine the impact of silicone ring to 
vasculature. We investigated the effect of 4 types of silicone rings with different properties on the CAM 
vasculature by determining vascular density (pv) and fractal dimension (Df), and effect on embryo survival. 
 

Keywords: angiogenesis; chorioallantoic membrane; Coturnix japonica, fractal analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

U vtákov sa počas embryonálneho vývinu vytvára okolo embrya chorioalantoická 

membrána (CAM). CAM predstavuje vysoko vaskularizovaný extraembryonálny orgán 

zabezpečujúci výmenu plynov z vonkajšieho prostredia cez póry vaječnej škrupiny a transport 

minerálov zo škrupiny, najmä vápnika, k embryu. Vývin CAM začína už na 3. deň 

embryonálneho vývinu (ED) a je dokončený na ED 10, pričom úplne diferencovaná je počas  

13. dňa embryonálneho vývinu [1].  

CAM počas vývinu generuje hustú vaskulárnu sieť, kľúčovú pre správny vývin 

embrya. Na rozdiel od väčšiny vaskulatúry sa cievny systém tejto membrány vyvíja ako 

dvojrozmerný model (2D), ľahko kultivovateľný v Petriho miske [2]. Tento bohatý kapilárny 

plexus robí CAM vhodným modelom pre štúdium procesov angiogenézy a vaskulogenézy [3].  

Pre štúdium vtáčieho embrya a jeho chorioalantoickej membrány (CAM) bolo 

vyvinutých viacero metód, vrátane in ovo a ex ovo kultivácie [2]. 

V súčasnosti sa najčastejšie používa kuracia chorioalantoická membrána, avšak 

významná sa javí byť aj CAM prepelice japonskej (Coturnix japonica). Hoci výsledky 

získané pri použití CAM oboch vtáčích druhov sú veľmi podobné, existuje množstvo výhod 
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prepeličej CAM [4]. V prvom rade je to krátky embryonálny vývin prepelíc, ktorý trvá len 16 

dní. Prvé väčšie cievy sa objavujú už na ED 7, zatiaľ čo vetviace sa mikrocievy sa vyvíjajú 

neskôr, avšak vo vysokom počte.  

Prepeličia CAM ako experimentálny model bola použitá pre štúdium proangiogénneho 

účinku leptínu in vivo [5], fotodynamického účinku hypericínu na vaskulatúru CAM [6], 

základného fibroblastového rastového faktora (bFGF) ako stimulátora angiogenézy 

a angiostatínu ako inhibítora angiogenézy [7], či účinku nervového rastového faktora [8].   

Vo viacerých experimentoch boli na vymedzenie pracovnej plochy použité rôzne typy 

krúžkov. Slúžia na to, aby sa aplikované látky sústredili na jedno miesto a aby povrchové 

podávanie niektorých látok či postupov príliš nepoškodilo embryo. V tomto experimente sme 

si chceli overiť, či samotná aplikácia silikónových krúžkov rôznej hrúbky môže mať vplyv na 

vývin vaskulatúry, ako aj na prežívanie embryí. Pre analýzu angiogenézy na CAM boli 

vyvinuté viaceré postupy, my sme v tomto prípade hodnotili vplyv krúžkov na vaskulatúru 

meraním fraktálnej dimenzie (Df) a cievnej hustoty (pv) [9]. 

 

Materiál a metódy 

Na experiment sme použili oplodnené vajíčka prepelice japonskej (Coturnix japonica). 

Vajcia sme inkubovali pri teplote 37°C a relatívnej vlhkosti 50-60% s vypnutým otáčaním 

vajec (Bios Midi, Sedlčany, ČR).  

Na prípravu ex ovo kultúry sme povrch vajec počas ED 3 dezinfikovali 70% etanolom. 

Otvorením vaječnej škrupiny v sterilnom laminárnom boxe sme obsah vajec spolu s embryom 

vyklopili do 6-jamkových kultivačných platničiek (Sarstedt, Nemecko). Embryá sme vložili 

do inkubátora (Memmert, Nemecko), a na ED 7 sme na povrch chorioalantoickej membrány 

embryí aplikovali 4 rôzne typy silikónových krúžkov, narezaných zo silikónovej hadice 

rôznej hrúbky (Tab.1). 
Tab. 1. Parametre rôznych typov krúžkov 

Typ krúžku Vnútorný priemer 
(mm) 

Vonkajší priemer  
(mm) 

Priemerná hmotnosť  
(g) 

Typ 1  7,5 9,5 1,064 
Typ 2 6 9 1,22 
Typ 3 6 10 2,005 
Typ 4 6 12 3,622 

 

 Počas ED 7 – ED 10 sme sledovali prežívanie embryí. Na ED 10 sme CAM fixovali 

(2% glutaraldehyd a 4% paraformaldehyd) pri laboratórnej teplote po dobu troch dní. 

Zafixované CAM sme opatrne oddelili od embrya, premyli a natiahli na podložné sklíčka. Po 
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vysušení sme CAM podsvietili transiluminátorom (Kaiser slimlite, Nemecko) a 

vyfotografovali (Canon EOS 6D Mark II s objektívom Canon EF 100 mm f/2.8). Získané 

fotografie membrán sme vyhodnotili určením fraktálnej dimenzie (Df) a cievnej hustoty (pv) 

prostredníctvom softvéru ImageJ [10]. Najprv sme si ohraničili oblasť obsahujúcu koncové 

časti artérií (512 x 512 pixelov), s ktorou sme ďalej pracovali. Obrázky sme 

binarizovali, skeletonizovali a získali obrázok ciev, ktorých hrúbka predstavovala 1 pixel 

(Obr.1). Df a pv boli stanovené použitím metódy počítania štvorcov („box-counting method“) 

a metódou prieniku mriežky („grid intersection“). 

Výsledky boli štatisticky vyhodnotené jednofaktorovou ANOVOU v programe SigmaPlot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1. Príklad štvorcových výrezov (512 x 512 pixelov) určených na analýzu 
A) čiernobiely, B) binarizovaný a C) skeletonizovaný obrázok 

 

Výsledky a diskusia 

V našom experimente sme zistili, že povrchová aplikácia jednotlivých typov 

silikónových krúžkov na chorioalantoickú membránu prepeličích embryí nemá vplyv na 

parametre cievnej hustoy (pv) ani fraktálnej dimenzie (Df), nakoľko rozdiely v týchto 

parametroch medzi kontrolnou oblasťou CAM hodnotenou mimo krúžku a oblasťou CAM 

hodnotenou priamo v krúžku neboli signifikantné (Obr.2-5).  

     

Obr. 2. Vplyv krúžkov typu 1 aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány stanovený pomocou: 
A) cievnej hustoty (pv) a B) fraktálnej dimenzie (Df).  

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM; n = 8. 
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Obr. 3. Vplyv krúžkov typu 2 aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány stanovený pomocou: 
A) cievnej hustoty (pv) a B) fraktálnej dimenzie (Df).  

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM; n = 7. 
 

     

Obr. 4. Vplyv krúžkov typu 3 aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány stanovený pomocou: 
A) cievnej hustoty (pv) a B) fraktálnej dimenzie (Df).  

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM; n = 8. 
 

     

Obr. 5. Vplyv krúžkov typu 4 aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány stanovený pomocou:  
A) cievnej hustoty (pv) a B) fraktálnej dimenzie (Df).  

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM; n = 8. 
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V prípade porovnania vplyvu rôznych typov krúžkov na vaskulatúru CAM 

hodnotením cievnej hustoty (pv) a fraktálnej dimenzie (Df) [9] sa signifikancia taktiež 

nepotvrdila, nakoľko neboli pozorované významné rozdiely medzi kontrolnou skupinou CAM 

bez aplikovaného krúžku a oblasťami CAM, na ktoré boli povrchovo aplikované jednotlivé 

typy krúžkov (Obr. 6). 

        

Obr. 6. Porovnanie vplyvu krúžkov aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány na:  
A) cievnu hustotu (pv) a B) fraktálnu dimenziu (Df) vo všetkých sledovaných skupinách.  

Hodnoty sú vyjadrené ako priemer ± SEM; n = 7-12. 
 

Ďalším hodnoteným parametrom bolo prežívanie embryí [2] z hľadiska vplyvu 

rôznych typov silikónových krúžkov. Najlepšie výsledky môžeme pozorovať pri skupine 

s aplikovaným krúžkom typu 3, kedy bolo prežívanie 100% aj na ED 10 pred samotným 

vyhodnocovaním vaskulárnych parametrov. Pri krúžkoch typu 2 sme zaznamenali väčší úhyn 

embryí, ktorý však mohol byť spôsobený viacerými faktormi a do budúcnosti by bolo dobré 

experiment s prežívaním zopakovať. Všeobecne však nemala povrchová aplikácia 

silikónových krúžkov na prežívanie embryí výrazný vplyv (Obr.7) a korešpondovala 

s prežívaním ex ovo embryí bez použitia krúžku, ktoré je po  ED7 80% [11]. 

  
Obr. 7. Vplyv jednotlivých typov krúžkov aplikovaných na povrch chorioalantoickej membrány na 

prežívanie embryí ex ovo. 
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Záver  

Z výsledkov merania cievnej hustoty (pv) a fraktálnej dimenzie (Df) CAM neboli 

získané významne rozdiely medzi oblasťou CAM neovplyvnenou silikónovým krúžkom 

a oblasťami, kde boli jednotlivé typy krúžkov povrchovo aplikované. Môžeme povedať, že 

všetky typy krúžkov sú vhodné na použitie pri experimentoch.  

Použité krúžky nemajú vplyv ani na prežívanie, čo sa potvrdilo najmä pri krúžku typu 

3 s vonkajším priemerom 10 mm a priemernou hmotnosťou 2,005 g. Z týchto výsledkov 

usudzujeme, že práve tento typ krúžku je najvhodnejší na povrchové podanie látok, nakoľko 

má najmenší vplyv na prežívanie embrya.  
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Abstract 

Recombinant protein production is one of the major challenges in molecular biology and biotechnology. 
Finding the right heterologous expression host to produce proteins is quite a demanding process mainly because 
the host must fulfill certain standards. In this study we focused on optimizing the production of the recombinant 
SUMO protein in E.coli. Our goal was to establish suitable conditions for protein production by selecting the 
proper E.coli strain, medium and temperature. We were able to achieve soluble expression of SUMO protein in 
the E.coli BL21(DE3) strain grown in TB medium at 20°C.   

 

Keywords: Escherichia coli; protein production; SUMO protein  

 

Introduction and Objectives 

There is an immense amount of proteins and all of them are of great importance to 

cells as they play a huge part in almost every activity that takes place within the cell. 

Therefore, it is essential to characterize their properties and role of each protein. Besides 

being employed to better understand biological processes target proteins are also used for 

many industrial, therapeutic and scientific purposes as well [1]. 

 Recombinant protein production is still one of the major obstacles molecular biology 

and biotechnology faces. Finding the right heterologous expression host that fulfills certain 

standards to produce proteins is challenging. Today there are many host organisms used such 

as yeast, transgenic organisms or cell lines of mammals. However bacterial expression 

systems are the most frequently used to produce proteins mainly because of their low cost, 

facile manipulation and short generation times [2].  

The routinely and very well studied organism used for protein production is E.coli. 

E.coli has the ability to reach high cell densities in a short period of time and enables easy and 

quick manipulation also there are several molecular tools and protocols available to procure 

high quantity protein production [3]. Because of these advantages we used E.coli as a host 

organism to produce SUMO protein.  
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 SUMO (small ubiquitin – like modifier) proteins belong to a group of proteins that are 

structurally similar to ubiquitin. SUMO proteins can be found in all eukaryotic organisms and 

have the capacity to attach themselves to other proteins in the cell. Modifications made by 

SUMO proteins play a crucial part in processes like cell division, DNA replication and 

protein transport [4 - 5]. The aim of this study is to optimize the production of the 

recombinant SUMO protein in E.coli while using different E.coli strains and cultivation 

conditions.  

 

Materials and methods 

In this work we applied E.coli strains and one plasmid which can be seen in Tab. 1. 
 

Tab. 1. Bacterial strains and plasmid used in the study 
 

E. coli strain  Genotype Source 

BL21 (DE3) B F- ompT gal dcm lon hsdSB(rB
- mB

-) λ(DE3 

[lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-12(λS) 
Novagen 

C43 F-,ompT ,gal, dcm ,hsdSB (rB
- mB )(DE3) Sigma- Aldrich 

RV308ai lacIq-, su-, ΔlacX74, gal [6] 
Plasmid  Source 

pHISTEV30a  [7] 

 

Cultivation media: Cultivation was carried out in the basic complex medium (LB) and 

different types of defined media (TB, Dynamite, Auto-induction). Each medium contained 

glucose and a suitable antibiotic.  

Expression: SUMO protein was expressed in E. coli BL21 (DE3), E.coli RV308ai and  

E.coli C43 cells that contained the pHISTEV30a plasmid in different types of media (LB, TB, 

Dynamite, Auto-induction) at 37° C, 28°C and 20°C. After reaching the OD of 0.5 expression 

was induced by adding IPTG in the final concentration of 1mM. Samples were taken after 0h., 

1h., 2h., 3h. and occasionally after 15h.  

Batch fermentation: Batch fermentation was performed in 1l of defined medium at an 

optimal temperature based on the results of densitometric analysis.  

Determination of optical density: Optical density was measured using a 

spectrophotometer ( Bio- Rad, SmartSpecTM Plus) with the wavelength of 600nm. 

Determination of dry matter: A sample (1ml) was taken at selected time intervals and 

centrifuged at 11 945 g for 3 min. The pellet was dried at 95°C for 24h. An analytical scale 

was used to specify the growth of the biomass.  
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Homogenization by ultrasound: Bacterial cells were solubilized by ultrasound using 

the SONOplus HD 3200 (Bandelin) device and KE 76 probe. The amplitude was set to 30- 60 

%  and the cultured cells were homogenized for 5-20 min. 15s/ 45s depending on the amount 

of pellet.  

SDS-PAGE: Samples were analyzed on a polyacrylamide gel (stacking gel 5%, 

resolving gel 15%) with parameters set to 180 V and 400mA. Sample buffer (62,5 mmol.dm-3  

Tris HCl; 10% glycerol; 0,0012% bromophenol blue; 5% mercaptoethanol) was added to each  

protein sample. The SeeBlue® Plus2 Pre-stained Ladder , 4 - 250 kDa (Thermo Scientific) 

was utilized as the molecular standard. The gel containing separated proteins was first placed 

into a fixing solution (40% methanol; 10% acetic acid) for 30 min. After the fixing solution 

was poured off  the gel was covered with staining solution (0,1% Coomassie Brilliant Blue G- 

250; 2 % H3PO4  (84%); 10 % (NH4)2SO4; 20% methanol) overnight. Finally, the gel was 

destained for 10-30 min. in deionized water and analyzed with the help of ImageQuast Las 

500 device. 

 

Results and discussion 

  We started the optimization process by selecting an appropriate E.coli strain for 

SUMO protein production. We expressed SUMO protein in E.coli BL21(DE3), E.coli 

RV308ai and E.coli C43 at 37°C, 28°C and 20°C using LB media. After SDS-PAGE analysis 

we determined that the E.coli BL21(DE3) strain is optimal for SUMO production. There were 

no signs of expression in C43 and RV308ai E. coli strains.  

 

 
 

Fig. 1. Expression of SUMO protein in BL21(DE3) strain- A) 37°C; 1A. 0h; 2A. 1h.; 3A. 2h.; 4A. 3h.;B 
28°C: 1B.0h; 2B. 1h.; 3B 3h.; 4B. 3h 
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 After specifying the suitable strain, we continued by testing different types of defined 

media (TB, Dynamite, Autoinduction) and temperatures in order to discern the best conditions 

for cell growth and protein production. It was shown that TB medium provided the best 

conditions for SUMO protein production. We managed to produce 16 % of SUMO protein at 

20°C and 15 % at 37°C which is a significantly higher amount of protein compared to other 

media.  

 
Tab. 2. Amount of SUMO protein (% of total proteins) produced under different conditions of expression 

 

 

 
 Fig. 2. Expression of SUMO protein in BL21(DE3) strain in TB media- A) 20°C; 1. noninduced sample 

(0h); 2. 1h.; 3. 2h.; 4. 3h.; 5. 15h.; B) 37°C; 1. noninduced sample; 2. 1h.; 3. 2h.; 4 .3h 
 

After optimizing the suitable conditions for small scale cultivation (50ml), we then 

proceeded with fermentation while using the proper medium (TB) and temperature (20°C, 

37°C) form the previous analysis. Subsequently we compared the cultivation conditions and 

concluded that the temperature of 37°C is not ideal for SUMO protein production due to 

Medium 37°C 28°C 20°C 

LB 10,9% 7,5% 11,7% 

TB 15% 11,7 % 16 % 

Dynamite 9,4 % 8% 6,2 % 

Autoinduction 11,7% 9% 4,1% 
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inclusion body formation. Thus, the optimal cultivation conditions are TB medium and the 

temperature of 20°C.   

 
 

Fig. 3. Fermentation of SUMO protein in BL21(DE3) in TB media, 20°C- 1. Noninduced sample (0h); 2. 3h.; 
3. 15h  

 

Conclusion 

In this work we optimized the production of SUMO protein by determining the 

appropriate E.coli strain, medium and temperature. As the results show the optimal medium 

and temperature for production is TB and 20°C where the amount of protein produced was 16 

%. 
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Abstract 
 The presence of bacteria in blood and spleens of  mice co-infected with influenza A and Streptococcus 
pneumoniae 

Bacterial co-infections in the lungs of people suffering from influenza infection are responsible for 
higher morbidity and mortality rates during the spread of pandemic and seasonal influenza. This co-infections 
leads to dysruption of physical barriers and dysregulation of immune responses and in some cases cause death. 
The aim of this work was to analyse the course of such co-infection and its pathogenesis in animal model. We 
monitored differences in the development of secondary bacterial infection with Streptococcus pneumoniae in 
laboratory mice, primary infected with different influenza A virus strains by cultivation of blood and 
homogenates from spleens on selective medium.  
 

Keywords: Streptococcus pneumoniae; co-infection; Influenza A; spleen; bacteremia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bakteriálne koinfekcie zapríčiňujúce ťažkú pneumóniu sú hlavnou príčinou 

celosvetovej morbidity a mortality v súvislosti s chrípkovou infekciou. Najčastejší je 

synergický typ koinfekcie medzi vírusom chrípky typu A (IAV) a oportúnne patogénnou 

baktériou Streptococcus pneumoniae (S. p.), ktorý je omnoho závažnejší ako samotná 

bakteriálna infekcia [1, 2].  

Baktérie S. p. sú gram-pozitívne diplokoky, za normálnych podmienok nepatogénne a 

asymptomaticky kolonizujúce horný dýchací trakt zdravých jedincov. Pri koinfekcii s IAV 

však spôsobujú závažnú pneumóniu, kedy najskôr vírus naruší homeostázu v pľúcach 

poškodením alveolárneho epitelu a vrstvy surfaktantu a pozmení imunitnú odpoveď hostiteľa 

najmä depléciou alveolárnych makrofágov a dysreguláciou neutrofilov. Tak dôjde 

k rozsiahlemu poškodeniu tkaniva a následne oba patogény synergicky zvyšujú produkciu 

cytokínov a zápalovú odpoveď, čo podporuje vznik patologických zmien [3, 4].  

Počas koinfekcie sú týmito patogénmi ovplyvňované viaceré signálne dráhy hostiteľa 

a samotný priebeh infekcie je individuálny v závislosti od viacerých faktorov. Rozhodujúcimi 

faktormi sú zdravotný stav jedinca, množstvo vírusového inokula a patogenicita vírusového 
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kmeňa, ako aj časové rozhranie v ktorom nastala následná sekundárna bakteriálna infekcia 

[5]. 

V práci sme sa zamerali na porovnanie rozvoja sekundárnej bakteriálnej infekcie 

navodenej baktériou Streptococcus pneumoniae u myší, po infekcii dvomi rozdielne 

virulentými kmeňmi vírusu chrípky typu A, pri rovnakej veľkosti podaného vírusového 

inokula a rôznych dávkach bakteriálnej suspenzie v rovnakom časovom rozpätí medzi 

primárnou a sekundárnou infekciou. Rozsah bakteriálnej koinfekcie a prítomnosť 

streptokokov v jednotlivých orgánoch a v krvi sme pozorovali a dokazovali vysievaním 

vzoriek na selektívne médium – krvný agar. Vo svojom príspevku sme sa zamerali na 

prítomnosť streptokokov v slezinách a krvi takto koinfikovaných myší.  

 

Materiál a metódy 

 Vírusy a bakteriálna kultúra: Na experiment sme vybrali vírusové kmene chrípky typu 

A subtypu H3N2 - stredne patogénny A/Mississippi/1/1985 (A/Miss) a nízko patogénny 

A/NT/60.  

Na sekundárnu bakteriálnu infekciu sme použili bakteriálny kmeň Streptococcus 

pneumoniae A66.1, serotyp 3, Tn4001 luxABCDE(Kmr) – klinický izolát s vloženým 

operónom pre bakteriálnu luciferázu a kanamycínovú rezistenciu luxABCDE(Kmr) 

prostredníctvom transpozónu Tn4001 - získaný darom od Dr. McCullers (St. Jude Children's 

Research Hospital). Baktérie sme kultivovali na selektívnom krvnom agare s kanamycínom  

pri 37°C a 5% CO2.  

Laboratórne zvieratá: Balb/c myši -  šesťtýždňové samičky.  

 Všetky laboratórne zvieratá boli označené a následne rozdelené do jednotlivých skupín 

A (A/NT/60 koinfikované s S.p.), B (A/Miss/85 koinfikované s S.p) , S (infikované s S.p) a V 

(infikované s IAV). Skupina V1 bola kontrolná skupina vírusu A/NT/60 a V2 bola kontrolná 

skupina vírusu A/Miss, ktorým neboli podávané streptokoky. Myši v skupinách S2-S5 boli 

kontrolné skupiny infikované iba so Streptococcus pneumoniae v dávkach 102(S2), 103(S3), 

104(S4), 105(S5) CFU. 

Skupiny A, B a S dostali číselné označenie od 2 do 5 podľa toho, akým množstvom 

bakteriálnej suspenzie boli na 7. deň infikované (t.j. skupiny A2, B2 a S2 dostali dávku 

streptokokov 102  CFU atď.).  

Skupiny A2-A5 a skupina V1 boli v prvý deň intranasálne infikované vírusom 

A/NT/60 infekčnou dávkou 4,1 x 104 PFU/40 µl/myš. 

Skupiny B2-B5 a skupina V2 boli intranasálne infikované vírusom A/Miss infekčnou 

398



dávkou 1,98 PFU/40 µl/myš (0,15 LD50).  

Skupinám A2-A5 a B2-B5 bola na 7. deň po vírusovej infekcii intranasálne podaná 

rôzna dávka bakteriálnej suspenzie Streptococcus pneumoniae v objeme 40 µl/myš a rovnako 

aj kontrolným skupinám S2-S5 (viď tab.1)  

 
Tab. 1. Schéma koinfekcie laboratórnych zvierat  

Skupinám myší A2-A5 a V1 bola podaná rovnaká infekčná dávka vírusu A/NT-60 a skupinám B2-B5 a V2 
rovnaká dávka vírusu A/Miss. Baktérie Streptococcus pneumoniae boli podávané všetkým skupinám na 7. deň 
od vírusovej infekcie; skupiny V boli infikované iba vírusom chrípky; skupiny S iba baktériami Streptococcus 

pneumoniae. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U všetkých skupín myší bol sledovaný rozvoj sekundárnej bakteriálnej infekcie 

baktériami Streptococcus pneumoniae a bola priamo dokazovaná prítomnosť baktérií 

v slezine a v krvi infikovaných myší. Prítomnosť sa dokazovala inokuláciou homogenátov 

sleziny a vzoriek krvi, opracovanej antikoagulačnou látkou, na krvný agar s kanamycínom.  

 

Výsledky a diskusia 

 Skupiny A, B a S boli na 7. deň infikované v stanovených vyznačených dávkach 

streptokokmi. Následne bola vo všetkých skupinách myší v nasledujúcich 12-72 h v 12 h 

intervaloch,  odoberaná myšiam krv a slezina. V skupinách A2-A5 a B2-B5 boli krv a sleziny 

odoberané v každom časovom intervale 3 myšiam, v kontrolných skupinách S a V boli krv 

a slezina odoberané vždy iba 1 myši. Vzorky krvi a homogenáty slezín boli inokulované na 

Skupina 
Infekcia vírusom Sekundárna infekcia 

S. p. 
Odber orgánov 
(12 h intervaly)  

vírus PFU/myš dpi CFU/myš počet myší spolu 

SEKUNDÁRNA BAKTERIÁLNA INFEKCIA 

A2 

A/
N

T/
60

 
H

3N
2 

4,1 x 104 PFU 7. 102 18 
A3 4,1 x 104 PFU 7. 103 18 
A4 4,1 x 104 PFU 7. 104 18 
A5 4,1 x 104 PFU 7. 105 18 
B2 

A/
M

IS
S/

H
3N

2 

1,98 PFU (0,15 LD50) 7. 102 18 
B3 1,98 PFU (0,15 LD50) 7. 103 18 
B4 1,98 PFU (0,15 LD50) 7. 104 18 
B5 1,98 PFU (0,15 LD50) 7. 105 18 

STREPTOKOKOVÉ KONTROLY 

S2 

- 

PBS 7. 102 6 
S3 PBS 7. 103 6 
S4 PBS 7. 104 6 
S5 PBS 7. 105 6 

VÍRUSOVÁ KONTROLA 

V1 A/NT60 4,1 x 104 PFU - - 6 
V2 A/MISS 1,98 PFU (0,15 LD50) 

 

 

 

- - 6 
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selektívne krvné platne s kanamycínom a po dvoch dňoch bola odčítaná prítomnosť 

streptokokov (Tab. 2, 3, 4 a 5).  
 

Tab. 2. Prítomnosť baktérií v krvi myší koinfikovaných vírusom A/NT/60 + Streptococcus pneumoniae 
a,b,c – označenie myší;(-) vzorky negatívne na streptokoky; (+) vzorky pozitívne na streptokoky. 

 
Krv 

NT-60 + S. p. 
A2 A3 A4 A5 

S2 S3 S4 S5 
a b c a b c a b c a b c 

12h - - - - - - - - - - + - - - + - 
24h - - - - - + - - - - - - - - - - 
36h - - - - - - - - - + - + - - - + 
48h - + + + - - - - - - + + - - - - 
60h - - - - - - - + + + + + - - - + 
72h - - - - + + - + - - + - - - - - 

 
Tab. 3. Prítomnosť baktérií v slezine myší koinfikovaných vírusom A/NT/60 + Streptococcus pneumoniae 

a,b,c – označenie myší; (-) vzorky negatívne na streptokoky; (+) vzorky pozitívne na streptokoky. 
 

Sleziny 
NT-60 + S. p. 

A2 A3 A4 A5 
S2 S3 S4 S5 

a b c a b c a b c a b c 

12h - - - - - - - - - - - - - - - - 
24h - - - - - - - - - + + - - - - - 
36h - - + - - - - - - - - + - - - + 
48h - - - + - - - - - + - - - - - - 
60h - - - - - - - + - - + + - - - + 
72h - - - - + + - - - - + - - - - - 

 
Tab. 4. Prítomnosť baktérií v krvi myší koinfikovaných vírusom A/Miss + Streptococcus pneumoniae 
a,b,c – označenie myší; (-) vzorky negatívne na streptokoky; (+) vzorky pozitívne na streptokoky; † - úhyn 

myši. 
 

Krv 
A/Miss + S. p. 

B2 B3 B4 B5 

a b c a b c a b c a b c 

12h - - - - - - - + - + - - 
24h - + - + + + + + + + + - 
36h - + + + + + - + + + + + 
48h + + + + - + + - - + † + 
60h - - - † † + † † † † † † 
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Tab. 5 Prítomnosť baktérií v slezine myší koinfikovaných vírusom A/Miss + Streptococcus pneumoniae 

a,b,c – označenie myší; (-) vzorky negatívne na streptokoky; (+) vzorky pozitívne na streptokoky; † - úhyn myši. 
 

Sleziny 
A/Miss + S. p. 

B2 B3 B4 B5 

a b c a b c a b c a b c 

12h - - - - - - - - - + - - 
24h + + + + + + + + + + + + 
36h + + - + + + + + + + + + 
48h + + + + + + + + + + + + 
60h - - + † † + † † † † † † 

 

U myší infikovaných nízkopatogénnym vírusom A/NT/60 sa po sekundárnej 

bakteriálnej infekcii prejavovali mierne známky ochorenia (zježenie a malý úbytok na váhe), 

pričom sa nevyskytol  žiadny úhyn.  

Naopak u myší v skupinách B2-B5 infikovaných virulentnejším vírusom A/Miss, boli 

prejavy ochorenia podstatne vážnejšie. Myši neprijímali potravu a rapídne chudli. Počet myší 

s bakterémiou a streptokokmi v slezine bol vysoký a takmer všetky myši uhynuli do 60 hodín 

od sekundárnej infekcie. 

  

Záver 

V práci sme pozorovali rozsah sekundárnej bakteriálnej infekcie baktériou 

Streptococcus pneumoniae pri dvoch rôzne virulentných kmeňoch vírusu chrípky typu A. 

U myší infikovaných virulentnejším vírusom A/Miss sa prejavili podstatne ťažšie príznaky 

ochorenia a streptokoky sa nachádzali takmer u všetkých myší v krvi aj v slezine a myši 

hynuli, na rozdiel od myší primárne infikovaných menej virulentným kmeňom A/NT/60. 

Z tejto práce teda vyplýva, že na priebeh koinfekcie vo výraznej miere vplýva závažnosť 

primárnej vírusovej infekcie daná virulenciou vírusu, ktorá značne ovplyvňuje patogenézu a 

rozsah sekundárnej bakteriálnej infekcie.  
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Abstract 
The anterior fontanelle length, width and closure time in Slovak healthy children aged 0 – 24 months 

 The anterior fontanelle is the largest and most important of the six fontanelles present in the newborn 
skull, because its size and closure time can be useful clinical signs for the early diagnosis of some diseases. In 
this study, we used three-dimensional reconstructed head CT scans of 198 children followed up from birth to two 
years to measure the size of anterior fontanelles. The mean of the length at 0 month was the greatest (37.42 mm), 
and then decreased with age. The maximum mean value of width (42.15 mm) was found in children aged 1–3 
months. There were no significant sex differences in examined dimensions of the fontanelle (p>0.05). 
The anterior fontanelle closure frequency increased with age. Fontanelles tended to close earlier in boys than in 
girls. The earliest closure of fontanelle occurred at ages 4–6 months (4.4%), and increased to 36.4% at 10–12 
months. By the age of 24 months, fontanelles were closed in ca 40% of children. 
 
Keywords: fonticulus anterior; diameters of fontanelle; computer tomography; infants  
 

Úvod a formulácia cieľa 

Ploché kosti lebky sú v perinatálnom období oddelené väzivovými páskami a blanami, 

pochádzajúcimi z neurálnej lišty a paraaxiálnej mezodermy. Väzivové blany, fontanely alebo 

lupienky, sa vytvárajú v miestach spojenia viacerých ako dvoch kostí klenby lebky. 

Predstavujú voľné spoje lebečných kostí, čím umožňujú ich podsunutie sa pod seba 

pri prechode pôrodnými cestami príliš úzkymi pre veľkú hlavu novorodenca. Podieľajú sa tak 

na adaptívnom riešení problému súvisiaceho s pôrodným kanálom panvy prispôsobenej 

na bipédiu [1 – 2].  

Zo šiestich fontanel lebky novorodenca je predná fontanela so zakriveným 

romboidným tvarom najväčšia a pre klinickú prax aj najvýznamnejšia. Nachádza sa v lebečnej 

klenbe v mieste konvergencie sutura sagitalis, sutura coronalis a sutura frontalis (metopica). 

Jej štruktúra môže odrážať mieru osifikácie kostí neurokránia, relatívne umiestnenie 

osifikačných centier a rýchlosť nárastu intrakraniálneho objemu [3].  

Kontrola prednej fontanely je neoddeliteľnou súčasťou pediatrických vyšetrení, 

pretože slúži ako dobrý diagnostický marker a všetky jej abnormality môžu naznačovať 

relevantný stav pacienta. Pri ich diagnostikovaní je nevyhnutné poznať širokú variabilitu 

fyziologickej normy prednej fontanely [1]. Jej veľkosť je pomerne variabilná vo všetkých 
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gestačných a decimálnych vekových skupinách novorodencov, pričom je ovplyvňovaná 

rastom mozgu, osteogenézou, vývinom a fúziou švov [4].  

Cieľom tejto práce bolo zistiť dĺžku, šírku a čas uzavretia prednej fontanely 

u slovenských fyziologicky zdravých detí vo veku 0 až 24 mesiacov a zaznamenať tiež možné 

intersexuálne rozdiely pre tieto parametre. 

 

Materiál a metódy 

Analyzovaný súbor pozostával z dostupných 3D CT snímok 198 slovenských detí 

vo veku do 24 mesiacov, ktoré boli rádiologicky vyšetrené z dôvodu utrpenia úrazov hlavy. 

Dáta pochádzajú z databázy Kliniky detskej chirurgie Detskej fakultnej nemocnice 

s poliklinikou na Kramároch v Bratislave so súhlasom Etickej komisie.  

Zastúpenie chlapcov v sledovanej vzorke je 111, s priemerným vekom 0,77 ± 0,47 

roka, dievčat bolo 87, s priemerným vekom 0,69 ± 0,39 roka. Priemerný vek všetkých 

detí v súbore bol 0,73 ± 0,44 roka, z toho najmladšie bolo vo veku 5 dní a najstaršie 1,97 

rokov. Hlavným kritériom pre zaradenie dieťaťa do analýzy bol jeho fyziologický stav. 

Vylúčili sme deti trpiace rôznymi syndrómami a diagnózami ovplyvňujúcimi rast, resp. 

veľkosť prednej fontanely a spôsobujúcimi deformity lebky. 

Hodnotenie 3D CT snímok a merania prebiehali s použitím programu 

TomoConViewer 3.0. Keďže predná fontanela leží v mediosagitálnej časti lebky, kde sa 

podieľa na anteroposteriórnom a mediolaterálnom raste mozgu, zamerali sme sa na jej 

základné rozmery – šírku a dĺžku, merané na snímkach zobrazujúcich lebku z vertikálneho 

pohľadu.  

Sledovaný súbor sme pre štatistické spracovanie rozdelili podľa pohlavia a veku 

do siedmych vekových kategórií na základe štúdie Okorie et al. 2018 [5]. Údaje boli 

štatisticky vyhodnotené s použitím softvérov Microsoft Excel 2016, GraphPad Prism 8 

a IBM SPSS Statistics 20. 

Intersexuálne rozdiely v rozmeroch prednej fontanely sme pre jednotlivé vekové 

kategórie sledovali použitím Mann-Whitneyho U-testu. Na analýzu rozdielov hodnôt dĺžky 

a šírky prednej fontanely medzi jednotlivými vekovými kategóriami, sme použili Kruskal-

Wallisov test neparametrickej ANOVA. Fisherov exaktný test sme použili pri hodnotení 

intersexuálnych rozdielov v čase uzavretia prednej fontanely a pri porovnávaní frekvencií detí 

s uzavretými a otvorenými fontanelami v jednotlivých vekových kategóriách. Štatistickú 

preukaznosť rozdielov sme hodnotili na hladine významnosti 5 % (p < 0,05).  
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Výsledky a diskusia 

Najväčšia priemerná dĺžka prednej fontanely (37,42 ± 7,26 mm) bola  zaznamenaná 

v skupine dievčat vo veku do prvého mesiaca. Najnižšiu priemernú dĺžku (8,00 ± 7,94 mm) 

vykazovala skupina chlapcov vo veku 13 – 18 mesiacov. Intersexuálne rozdiely dĺžky 

fontanely v jednotlivých vekových kategóriách neboli štatisticky signifikantné (tab. 1).  

Porovnaním priemerných hodnôt dĺžky fontanely u chlapcov a dievčat (tab. 1) sme 

zistili, že postupujúcim vekom u oboch pohlaví kontinuálne klesajú, čo súvisí s nárastom 

objemu neurokránia a osifikáciou okolitých kostí klenby lebky. Najvýraznejší pokles tohto 

rozmeru bol zaznamenaný medzi vekovými kategóriami 7 – 9 a 10 – 12 mesiacov (obr. 1). 

 
Tab. 1. Dĺžka prednej fontanely chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách  

od 0 do 24 mesiacov 
Legenda: N – počet jedincov, n – počet jedincov v jednotlivých vekových skupinách , SD – smerodajná 

odchýlka, p – p-hodnota, n. s. – štatisticky nevýznamné rozdiely (p > 0,05) 
 

Vek 
(mesiace) 

Dĺžka (mm) Dĺžka (mm) 
p Chlapci (N = 111) Dievčatá (N = 87) 

n Min Max Priemer SD n Min Max Priemer SD 
0 4 19,93 54,79 36,18 12,61 3 29,02 46,74 37,42 7,26 n. s. 

1 – 3 15 14,60 51,19 31,34 10,19 14 19,68 47,79 36,12 8,27 n. s. 
4 – 6 27 0,00 53,92 24,49 12,61 18 12,52 59,92 28,89 11,37 n. s. 
7 – 9 21 0,00 43,01 20,51 12,05 28 0,00 47,65 23,69 11,63 n. s. 

10 – 12 21 0,00 54,34 12,77 13,79 12 0,00 32,31 12,48 10,26 n. s. 
13 – 18 14 0,00 20,08 8,00 7,94 8 0,00 25,66 8,87 10,22 n. s. 
19 – 24 9 0,00 28,80 9,68 10,21 4 0,00 27,61 10,44 13,24 n. s. 

 

 
 

Obr. 1. Priemerná dĺžka prednej fontanely u detí vo veku do 24 mesiacov 
 

Metódou mnohonásobného porovnávania sme zaznamenali štatisticky významné 

rozdiely stredných hodnôt dĺžky fontanely medzi jednotlivými vekovými skupinami. 

V prípade dievčat boli signifikantné výsledky medzi kategóriami 10 – 12 a 1 – 3 (p < 0,000), 

10 – 12 a 4 – 6 (p = 0,042), 19 – 24  a 1 – 3 (p = 0,024), 13 – 18 a 4 – 6 (p = 0,027), 13 – 18 

a 1 – 3 (p < 0,000), 13 – 18 a 0 mesiacov (p = 0,038). Pri chlapcoch sme zaznamenali 
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signifikantné rozdiely v pároch vekových kategórií 10 – 12 a 1 – 3 (p = 0,001), 19 – 24 a 1 – 3 

(p = 0,005), 13 – 18 a 4 – 6 (p = 0,005), 13 – 18 a 1 – 3 (p < 0,000), 13 – 18 a 0 mesiacov 

(p = 0,016). Prezentované výsledky dokazujú, že dĺžka fontanely starších detí je výrazne 

menšia v porovnaní s deťmi spadajúcimi do mladších vekových kategórií.  

Podobne ako v prípade dĺžky prednej fontanely, aj hodnoty jej priemernej šírky vekom 

plynule klesajú (tab. 2, obr. 2). V skupine dievčat však pozorujeme mierny nárast týchto 

hodnôt z 36,79 mm v kategórii 0 mesiacov na 42,15 mm vo vekovej kategórii 1 – 3 mesiacov. 

Rozmery prednej fontanely majú v prvom mesiaci života tendenciu sa zväčšovať, keďže tvar 

klenby lebky sa upravuje po formovaní prechodom pôrodným kanálom a prispôsobuje sa 

rýchlo rastúcemu mozgu [6].  

Pre šírku prednej fontanely v jednotlivých vekových kategóriách opäť nebola 

potvrdená signifikantná významnosť intersexuálnych rozdielov, hoci štúdie niektorých 

autorov tieto rozdiely uvádzajú [5]. 

 
Tab. 2. Šírka prednej fontanely chlapcov a dievčat v jednotlivých vekových kategóriách  

od 0 do 24 mesiacov 
Legenda: N – počet jedincov, n – počet jedincov v jednotlivých vekových skupinách, SD – smerodajná 

odchýlka, p – p-hodnota, n. s. – štatisticky nevýznamné rozdiely (p > 0,05) 
 

Vek 
(mesiace) 

Šírka (mm) Šírka (mm) 
p Chlapci (N = 111) Dievčatá (N = 87) 

n Min Max Priemer SD n Min Max Priemer SD 
0 4 33,05 43,08 39,87 4,08 3 33,81 42,65 36,79 4,15 n. s. 

1 – 3 15 18,72 59,66 37,77 13,09 14 24,11 61,35 42,15 8,79 n. s. 
4 – 6 27 0,00 62,30 34,25 15,00 18 17,48 60,58 36,69 11,72 n. s. 
7 – 9 21 0,00 44,07 27,08 12,99 28 0,00 61,50 31,28 14,43 n. s. 

10 – 12 21 0,00 59,90 20,47 20,49 12 0,00 37,48 18,79 14,50 n. s. 
13 – 18 14 0,00 34,64 13,60 13,88 8 0,00 35,75 13,83 15,45 n. s. 
19 – 24 9 0,00 23,93 11,82 9,77 4 0,00 32,15 12,15 15,42 n. s. 

 

 
 

Obr. 2. Priemerná šírka prednej fontanely u detí vo veku do 24 mesiacov  
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Štatisticky významné rozdiely stredných hodnôt šírky fontanely boli u dievčat 

zaznamenané porovnaním vekových kategórií: 19 – 24 a 1 – 3 (p = 0,018), 13 – 18 a 1 – 3 

(p = 0,001), 10 – 12 a 1 – 3 mesiacmi (p = 0,002). U chlapcov boli zistené signifikantné 

rozdiely medzi kategóriami 19 – 24 a 1 – 3 (p = 0,007), 19 – 24 a 4 – 6 (p = 0,009), 13 – 18 

a 1 – 3 (p = 0,006) a medzi 13 – 18 a 4 – 6 mesiacov (p = 0,006). Z uvedených výsledkov 

vyplýva, že šírka prednej fontanely sa s rastúcim vekom detí zmenšuje. 

V tab. 3 sú uvedené frekvencie času uzavretia prednej fontanely s postupujúcim 

vekom. Priemerný vek uzatvorenia prednej fontanely sa v literatúre uvádza približne 13,8 

mesiacov. Fontanely buď osifikujú transformáciou fibroblastov na osteoblasty, alebo zanikajú 

v dôsledku rastu a tesného spojenia okolitých kostí [7]. Do veku troch mesiacov je predná 

fontanela uzatvorená u 1 % detí, v 12 mesiacoch u 38 % a v 24 mesiacoch u 96 % detí [1]. 

V našom súbore nemalo uzavretú fontanelu žiadne dieťa vo veku do troch mesiacov. 

Vo vekovej kategórii 10 – 12 mesiacov už bola fontanela uzavretá u 36,4 % detí, do 18-tich 

mesiacov u 45,5 % a do 24 mesiacov u 38,5 % detí. Intersexuálne rozdiely v čase uzavretia 

prednej fontanely neboli štatisticky významné pre žiadnu z vekových kategórií. U chlapcov sa 

prvé prípady uzavretej prednej fontanely vyskytovali vo veku 4 až 6 mesiacov (7,4 %). 

Dievčatám sa predné fontanely začínali uzatvárať neskôr, vo veku 7 až 9 mesiacov (10,7 %). 

S pribúdajúcim vekom dievčatá vo frekvenciách uzavretia fontanely prevyšovali chlapcov. 

V súbore chlapcov sme pozorovali 22 (19,8 %) prípadov uzavretej fontanely a v súbore 

dievčat 13 (14,9 %) prípadov. Podľa niektorých autorov majú fontanely tendenciu uzatvárať 

sa skôr u chlapcov ako u dievčat, pričom počiatočná veľkosť fontanely nie je predikčná k času 

jej uzavretia [1]. 

 
Tab. 3. Intersexuálne rozdiely v čase uzavretia prednej fontanely v jednotlivých vekových kategóriách  
Legenda: N – počet jedincov, AF + – počet jedincov s otvorenou prednou fontanelou, AF Ø – počet jedincov 
s uzavretou  prednou fontanelou, % AF Ø – percento jedincov s uzavretou prednou fontanelou, p – p-hodnota,  

n. s. – štatisticky nevýznamné rozdiely (p > 0,05) 
 

Vek 
(mesiace) 

 

Spolu Chlapci Dievčatá p 

N AF 
+ 

AF 
Ø 

% 
AF Ø N AF 

+ 
AF 
Ø 

% 
AF Ø N AF 

+ 
AF 
Ø 

% 
AF Ø  

0 7 7 0 0,0 4 4 0 0,0 3 3 0 0,0 n. s. 
1 – 3 29 29 0 0,0 15 15 0 0,0 14 14 0 0,0 n. s. 
4 – 6 45 43 2 4,4 27 25 2 7,4 18 18 0 0,0 n. s. 
7 – 9 49 43 6 12,2 21 18 3 14,3 28 25 3 10,7 n. s. 

10 – 12 33 21 12 36,4 21 13 8 38,1 12 8 4 33,3 n. s. 
13 – 18 22 12 10 45,5 14 8 6 42,9 8 4 4 50,0 n. s. 
19 – 24 13 8 5 38,5 9 6 3 33,3 4 2 2 50,0 n. s. 
Spolu 198 163 35 17,7 111 89 22 19,8 87 74 13 14,9 n. s. 
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Porovnaním frekvencie detí s uzavretými a s otvorenými fontanelami v jednotlivých 

vekových kategóriách sme v skupine dievčat zaznamenali signifikantné rozdiely medzi 

kategóriami 1 – 3 a 10 – 12 (p = 0,033), 1 – 3 a 13 – 18  (p = 0,009), 1 – 3 a  19 – 24 

(p = 0,039), 4 – 6 a 10 – 12 (p = 0,018), 4 – 6 a 13 – 18   (p = 0,004), 4 – 6 a 19 – 24 

(p = 0,026) a medzi 7 – 9 a 13 – 18 mesiacov (p = 0,030). 

V prípade chlapcov boli zaznamenané signifikantné rozdiely medzi vekovými 

kategóriami 1 – 3 a 10 – 12 (p = 0,011), 1 – 3 a 13 – 18 (p = 0,006), 1 – 3 a 19 – 24 

(p = 0,041), 4 – 6 a 10 – 12 (p = 0,013), 4 – 6 a 13 – 18 (p = 0,012).  

Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vo vyšších vekových kategóriách bude 

očakávaný častejší výskyt detí s uzatvorenou prednou fontanelou, keďže jej veľkosť sa vekom 

kontinuálne zmenšuje až úplne zaniká. 

 

Záver 

Veľkosť prednej fontanely detí sa pravidelne palpačne hodnotí v rámci preventívnych 

pediatrických prehliadok. V predloženej štúdii sme veľkosť fontanely hodnotili na  3D CT 

snímkach. Výsledky merania dĺžky a šírky prednej fontanely vykazujú s narastajúcim vekom 

detí klesajúci lineárny trend. Štatisticky významné intersexuálne rozdiely týchto parametrov 

potvrdené neboli. Prvé prípady uzatvorenia prednej fontanely boli zaznamenané u chlapcov 

vo veku  4 až 6 mesiacov, pričom ich výskyt sa s vekom zvyšoval u oboch pohlaví. Vo veku 

24 mesiacov malo prednú fontanelu uzavretú cca 40 % detí. Z dosiahnutých výsledkov možno 

usudzovať, že pre budúce výskumy zaoberajúce sa variabilitou veľkosti prednej fontanely, 

by bolo účelné súbor rozšíriť a  zahrnúť do neho aj deti vo veku do troch rokov. 
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Abstract 
Myotonic dystrophy in Slovakia: Statistical evaluation of patients with suspected diagnosis  
Myotonic dystrophy (DM) is an autosomal dominant disease with multi-systemic symptoms. The main 

symptoms of DM include, for example, muscle weakness, muscular atrophy and myotonia. The disease may also 
cause disorders of eye, heart, endocrine system and brain. There are known two genetic form of the disease, 
DM1 and DM2. DM1 is due to an unstable expansion of a CTG repeat in the DMPK gene and DM2 is due to an 
unstable expansion of a CCTG repeat in CNBP1 gene. The aim of our work was to generate statistical data based 
on the diagnostics of this disease in Slovakia. We focused on gender representations, age at a time of diagnosis, 
intergenerational transmission of expansions, success of clinical workplaces in determining diagnosis and a 
geographic distribution of patients in the Slovakia. 
 

Keywords: myotonic dystrophy; statistical evaluation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Myotonická dystrofia (DM; myotonic dystrophy) patrí medzi autozomálne dominantné 

dedičné ochorenia s multisystémovými prejavmi. Medzi tieto prejavy patria napríklad svalová 

slabosť, svalová atrofia a myotónia. Ochorenie je charakteristické aj poruchami v iných 

orgánoch, postihnuté môžu byť napríklad oči, srdce, mozog, či endokrinný systém. [1]. 

Sú známe dve odlišné formy tohto ochorenia. Prvou formou je myotonická dystrofia 

typu 1 (DM1), ktorá je zapríčinená nestabilnou expanziou repetitívneho motívu (CTG)n 

v 3´UTR génu DMPK (Dystrophia Myotonica Protein Kinase), ktorý je lokalizovaný 

v chromozomálnej oblasti 19q13.3 [2-4]. Druhou, geneticky odlišnou formou, je myotonická 

dystrofia typu 2 (DM2), ktorá je zapríčinená nestabilnou expanziou (CCTG)n repetitívneho 

motívu v prvom intróne génu CNBP1 (Cellular nucleic acid-binding protein ) nachádzajúcom 

sa v chromozomálnej oblasti 3q21.3 [5]. Existuje množstvo prekrývajúcich sa symptómov 

medzi DM1 a DM2, avšak vek nástupu a klinický obraz týchto dvoch foriem sa značne líši 

[1]. 

Cieľom našej práce bolo štatisticky zhodnotiť dostupné informácie o  pacientoch, ktorí 

boli zaslaní na genetickú analýzu so suspektnou diagnózou DM za účelom potvrdenia alebo 
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vyvrátenia diagnózy.  

Materiál a metódy 

Na štatistické spracovanie sme mali k dispozícii 470 suspektných pacientov 

pochádzajúcich z 391 rozličných rodín.  Z týchto suspektných pacientov, 391 jedincov tvorili 

probandi, 48  ich rodinní príslušníci, u ktorých bola tiež identifikovaná expanzia a 31 jedincov 

tvorili rodinný príslušníci bez expanzie. Na základe molekulárno-genetických analýz sme 

celkový súbor suspektných pacientov rozdelili na DM1 pacientov, DM2 pacientov a na 

takých, u ktorých nebola identifikovaná expanzia. Kvôli ďalším štatistickým hodnoteniam 

boli tieto tri skupiny rozdelené na tri podskupiny. Prvú skupinu tvorili všetci jedinci danej 

skupiny, v druhej boli len probandi a v tretej len rodinní príslušníci.  

V každej podskupine sme hodnotili základné štatistické údaje na porovnanie pohlavia, 

veku diagnostikovania ochorenia, geografického rozloženia pacientov v rámci Slovenska, 

klinických pracovísk so zreteľom na určenie správnej diagnózy a klinických prejavov 

pacientov. Na vizualizovanie výsledkov sme využili grafové spracovanie. 

 

Výsledky a diskusia 

Expanzia zapríčiňujúca DM1 bola identifikovaná v 59 rodinách (15,09%, 79 

pacientov), expanzia zapríčiňujúca DM2 bola identifikovaná v 78 rodinách (19,95%, 106 

pacientov) a v 254 rodinách (64,96%, 285 pacientov) nebola expanzia prítomná.  

Pomer zastúpenia žien a mužov je v jednotlivých skupinách rôzny. V celkovom súbore 

je zastúpenie žien nepatrne vyššie ako mužov (266:204), ale v DM2 skupine je zastúpenie 

žien takmer dvakrát vyššie ako mužov (70:37). V DM1 skupine je zastúpenie žien nižšie ako 

zastúpenie mužov (36:46). V súbore pacientov bez expanzie je znovu viac žien ako mužov 

(160:124). V prípade skupín s probandmi je pomer zastúpenia dvoch pohlaví takmer rovnaký 

ako v prípade celkových súborov. V skupine DM1 probandov je pomer zastúpenia mužov 

a žien takmer rovnaký (29:30), v skupine DM2 probandov prevláda ženské pohlavie (54:24) 

a v skupine probandov bez expanzie tiež prevláda ženské pohlavie (145:109). V skupinách 

rodinných príslušníkov je pomer zastúpenia pohlaví zmenený v prípade DM2 podskupiny, 

kde je pomer pohlaví takmer vyrovnaný (15:13), rovnako ako aj v skupine rodinných 

príslušníkov bez expanzie (15:15). Táto zmena pravdepodobne poukazuje na to, že vyšší 

počet diagnostikovaných pacientov bolo ženského pohlavia z dôvodu, že ženy vyhľadávali 

zdravotnú starostlivosť vo vyššej miere ako muži. Inak by bol tento pomer nezmenený aj 

v prípade rodinných príslušníkov. V skupine DM1 rodinných príslušníkov je viac mužov ako 

žien (7:13), podobne ako v prípade DM1 celkovej skupiny. 
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Priemerný vek, v ktorom boli pacienti z celkového súboru suspektných pacientov 

diagnostikovaní, sa pohyboval okolo 44 rokov. Priemerný vek v súbore DM1 pacientov bol 

40 rokov, v DM2 súbore pacientov 51 rokov a v skupine jedincov bez expanzie 43 rokov.  

V skupinách probandov bol priemerný vek vyšší. V prípade DM1 probandov  to bolo 41 

rokov, v prípade DM2 54 rokov a v skupine probandov bez expanzie 44 rokov. Celkový 

priemerný vek bol nižší ako priemerný vek probandov z dôvodu, že rodinní príslušníci boli 

diagnostikovaní v skoršom veku, pretože boli poslaní na diagnostikovanie kvôli 

predchádzajúcej pozitívnej diagnóze ich rodinných príslušníkov (väčšinou rodičov), teda 

v našom prípade probandov. Rodinní príslušníci v DM1 skupine pacientov boli 

diagnostikovaní priemerne vo veku 36 rokov, v DM2 skupine pacientov priemerne vo veku 

40 rokov a v skupine jedincov bez expanzie vo veku 43 rokov. Prehľad grafického 

znázornenia vekového zloženia jednotlivých skupín je znázornený na obrázku č.1.  

 

 
 

Obr. 1. Grafické znázornenie vekového zloženia jednotlivých skupín pacientov 

 

V rámci štatistického hodnotenia sme hodnotili aj medzigeneračný prenos expanzií. 

V rámci DM1 rodín sme zaznamenali 3 maternálne prenosy expanzie na synov a žiaden na 

dcéry  a 3 paternálne prenosy expanzie na dcéry a 6 prenosov na synov. V rámci DM2 rodín 

sme zistili 19 medzigeneračných prenosov expanzie. V prípade maternálneho prenosu sme 

zaznamenali rovnaký počet prenosov na dcéry a synov, a to 8. Paternálny prenos sme zistili 

v troch prípadoch, a to dvakrát na dcéry a raz na synov. Tieto údaje sa nám však nepodarilo 

porovnať s literatúrou vzhľadom na to, že sme nenašli žiadnu publikáciu, ktorá by sa venovala 

práve medzigeneračným prenosom. Grafické znázornenie medzigeneračných prenos možno 

vidieť na obrázku číslo 2.  
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Obr. 2. Medzigeneračný prenos expanzií 

 

 Pacienti boli zasielaní z 31 klinických pracovísk z celého Slovenska. Najviac vzoriek 

bolo zaslaných z bratislavských pracovísk, a to 230. Z ostatných väčších, najmä krajských 

miest, bolo poslané približne rovnaké množstvo vzoriek. Na základe určenia správnej 

diagnózy sme vyhodnotili úspešnosť pracovísk. V tejto časti sme vychádzali len zo skupín 

probandov, aby nebol výsledok skreslený po diagnostikovaní rodinných príslušníkov. 

Sumárny prehľad úspešnosti pracovísk, ktoré určili správnu diagnózu aspoň v jednom prípade 

alebo odoslali viac ako 1 vzorku na analýzu, možno vidieť na obrázku č.3. 

 

 
 
Obr. 3. Grafické znázornenie počtu poslaných vzoriek a správne určenie suspektnej diagnózy (bez ohľadu 
nato, či išlo o DM1 alebo DM2). V tabuľke sú zaznamenané len pracoviská, ktoré určili diagnózu správne aspoň 

v jednom prípade alebo poslali na analýzu viac ako 1 vzorku. 
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 Na základe bydlísk probandov z jednotlivých skupín sme vytvorili mapové grafy, aby 

sme zistili rozmiestnenie pacientov na území Slovenska. Zatiaľ čo DM1 probandi sú 

pravidelne rozmiestnení po celom Slovensku, ale sústreďujú sa do väčších miest, DM2 

probandi sú viac zastúpení v západnej časti Slovenska. Toto zistenie však môže byť 

zapríčinené aj dostupnosťou zdravotnej starostlivosti, ktorá je na lepšej úrovni najmä vo 

väčších mestách. Probandi bez expanzie sú rovnomerne rozmiestnení na celom území 

Slovenska. Podrobné rozmiestnenie probandov je možné vidieť na obrázkoch č. 4, 5 a 6. 

 
 

 
 

Obr. 4. Grafické znázornenie rozmiestnenia DM1 probandov na Slovensku 

 

 
 

Obr. 5. Grafické znázornenie rozmiestnenia DM2 probandov na Slovensku 
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Obr. 6. Grafické znázornenie rozmiestnenia probandov bez expanzie na Slovensku 

 

Záver 

Cieľom tejto práce  bolo zosumarizovať dostupné štatistické údaje o suspektných DM 

pacientoch na Slovensku. Na základe dostupných údajov o vyšetrovaných pacientoch 

(klinických, anamnestických a demografických) sa nám podarilo charakterizovať zastúpenie 

pohlaví v jednotlivých skupinách pacientov, zistiť priemerný vek diagnostikovania ochorení 

na Slovensku, a tiež medzigeneračný prenos expanzií, či úspešnosť klinických pracovísk 

v určovaní suspektnej diagnózy. Taktiež sa nám podarilo znázorniť geografické rozmiestnenie 

jednotlivých probandov na území Slovenska. Touto prácou sme tak prispeli ku charakterizácii 

tohto ochorenia na našom území. 
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Abstract 
Production of selected proteases in yeast Candida utilis 
C. utilis is classified as a GRAS organism. The preferred properties of this yeast are rapid growth, 

simple genetic modification, post-translational modification of proteins, secretion of recombinant proteins into 
the culture medium, and its secretory does not contain proteolytic enzymes that could cause degradation of the 
product. Enterokinase is a serine protease which, after cleavage of the N-terminal peptide in the DDDDK 
sequence, does not leave amino acid residues on the recombinant protein. Ecarin is a venom component of a 
snake called Echis carinatus capable of cleaving proteins in the DGR sequence. This protease hase potency to be 
used in the same manner like enterokinase, with the advantage of ability to control its activity by chelating 
agents, as it is methaloprotease. The aim of the work was to optimize the codon usage of both proteases in the  
C. utilis yeast, to optimise the codon usage of secretion signals and verify the influence of natural recognition 
sequences for Kex2 and Ste13 proteases and artificial ones for both produced proteses on secetion signal 
procesing.  
 

Keywords: Candida utilis; enterokináza; ecarin; pGAP; invertázový sekrečný signál; PCR 

 

Úvod a formulácia cieľa 

C. utilis bola prvýkrát opísaná v Hennebergu v roku 1926 a priemyselne sa začala 

využívať už v prvej svetovej vojne. Z dôvodu jej bezpečnej histórie v potravinárskom 

priemysle, bola klasifikovaná ako GRAS (všeobecne uznávaný ako bezpečný) organizmus od 

Food and Drug Administration (FDA) [1]. C. utilis má schopnosť efektívne asimilovať 

pentózy vrátane xylózy a arabinózy a okrem pentóz, tiež asimiluje ďalšie zdroje uhlíka, ako 

sú organické kyseliny, alkoholy, propionaldehydy a acetaldehydy, ako aj rôzne zdroje dusíka 

vrátane dusičnanov, dusitanov, močoviny, hydroxidu amónneho a aminokyselín, čo umožňuje 

ich rast na mnohých substrátoch. Výhodnými vlastnosťami tejto kvasinky sú biologická 

bezpečnosť, rýchly rast, jednoduchá genetická modifikácia, účinné sekrečné systémy, 

posttranslačné modifikácie proteínov, sekrécia rekombinantných proteínov do kultivačného 

média a sekretóm neobsahuje proteolytické enzýmy, ktoré by mohli spôsobiť nežiadúcu 

degradáciu produktu [2]. Na kontinuálnu produkciu rekombinantných proteínov sa využívajú 

silné promótory glykolytických génov ako je napríklad GAP kódujúci glycerol-3-fosfát 

dehydrogenázu. GAP je konštitutívny promótor vhodný na produkciu takýchto proteínov, 

pretože neinhibuje rast a nie je toxický pre bunky [3]. 
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Enterokináza (EK) (EC 3.4.21.9) je serínová proteáza zložená z ťažkého (82-140 kD) 

a ľahkého (35-62 kD) reťazca, ktorá po štiepení N-koncového peptidu v sekvencii DDDDK 

nezanecháva na rekombinantnom proteíne aminokyselinové zvyšky. EK je preto ideálnym 

nástrojom na štiepenie rekombinantne produkovaných fúznych proteínov [4]. 

Ecarin (EC) je zložka jedu hada nazývaného Zmija pávia (Echis carinatus), ktorý 

dokáže konvertovať pretrombín-2 na trombín alebo protrombín na meizotrombín, ktorý sa 

následne prevedie na trombín auto-katalytickou reakciou. Preto sa ecarin z hadieho jedu 

používa v diagnostike ako protrombínový aktivátor na meranie celkového protrombínu v 

plazme. Ecarin, tak isto ako enterokináza, je schopný štiepiť fúzne proteíny v sekvencii DGR, 

čo sa využíva pri purifikácii cieľových proteínov [5]. 

Cieľom práce bolo optimalizovať využitie kodónov v sekvencii enterokinázy a ekarinu 

pre kvasinku C. utilis, a overiť vplyv prítomnosti prirodzených rozoznávacích sekvencií pre 

proteázy Kex2 a Ste13 a umelých, ktoré rozpoznávajú ecarin a enterokinázu na procesovanie 

sekrečného signálu a ich aktivitu.  

 

Materiál a metódy 

Plazmid pGAP-EK obsahuje: pUC 19 origin, GAP promótor, invertázový signál, 

štiepne miesto pre enterokinázu (DDDDK), sekvenciu rozpoznávanú proteázami Kex2 a 

Ste13 a sekvenciu samotného ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy (obr. 1A).  

Plazmid pGAP-EKop obsahuje: pUC 19 origin, GAP promótor, invertázový signál, 

štiepne miesto pre enterokinázu (DDDDK) a sekvenciu samotného ľahkého reťazca ľudskej 

enterokinázy (obr. 1B).   

Plazmid pGAP-EK obsahuje: pUC 19 origin, GAP promótor, invertázový signál, 

štiepne miesto pre ecarin (DGR) a sekvenciu samotného ecarinu (obr. 1C).   
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A.                                            B.                                          C.  

Obr. 1 A. Fyzikálna mapa konštruktu pGAP-EK, B. Fyzikálna mapa konštruktu pGAP-EKop,  
C. Fyzikálna mapa konštruktu pGAP-EC 

 

Pomocou fúznej PCR sme odstránili sekvencie kódujúce rozoznávacie miesta pre 

proteázy Kex2 a Ste13, z pôvodného plazmidu pGAP-EK, aby sme komparatívnou analýzou 

overili nutnosť prítomnosti týchto miest za sekrečným signálom pre jej správny procesing. 

Správnosť plazmidu sme si overili pomocou sekvenačnej analýzy.  

Do kvasinky C. utilis WT sme pomocou elektroporácie natrasformovali plazmidy 

(pGAP-EK, pGAP-EKop, pGAP-EC), ktoré boli zlinearizované restrikčnou endonukleázov 

ScaI. Natransformované bunky sme inkubovali v 0,5 ml 1M sorbitolu, 2 hod. pri 28 °C 

a následne sme túto zmes vysiali na misky so zeocínom s koncentráciou 15 a 30 mg/ml a 

inkubovali 2 dni pri 28 °C. Po dvoch dňoch sme jednotlivé kolónie preočkovali na plocho na 

nové misky a inkubovali 2 dni pri 28 °C. Z narastených klonov sme vyizolovali 

chromozomálnu DNA, ktorú sme použili ako templát pre PCR. Overovaciu PCR na správnu 

integráciu plazmidu do chromozómu sme uskutočnili pomocou primerov 18S F2 a 18S R2, 

pričom primer 18S F2 sa nachádzal na plazmide a primer 18S R2 sa nachádzal na 

chromozóme. V tabuľke 1 sú uvedené reagencie na prípravu reakčnej zmesi, označenie 

primerov a prehľad ich sekvencií je uvedený v tabuľke 2. PCR prebiehala v termocykléri 

Personal Thermocycler Biometra, podľa teplotného programu 98 °C 1 min., 30x (98 °C 30 s, 

55 °C 25 s, 72 °C 20 s), 72 °C 2 min. Produkty PCR sme si overili pomocou elektroforézy v 1 

% agarózovom géli. 
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Tab.1. Reakčná zmes pre fúznu PCR. 
 

PCR reakcia (30 cyklov) 

KAPA2G Fast HotStart ReadyMix 5 μl 

Templat- chrom. DNA 0,3 μl 

10pM primer (18S F2) 0,5 μl 

10pM primer  (18S R2) 0,5 μl 

H2O  do 10 μl (3,7 μl) 

 
Tab. 2. Označenie primerov a prehľad sekvencií. 

 
Primer Nukleotidová sekvencia 5´- 3´ 

18S F2 CAGCCACTGGTAACAGGATTAGC 

18S R2 TAAGCCATTCAATCGGTAGTAGCG 

 

Pozitívne klony z overovacej PCR sme preočkovali do 1 ml YPD média s príslušnou 

koncentráciou zeocínu tak aby každá kvasinková kultúra mala rovnaké OD600nm. Takto 

pripravené kultúry sme kultivovali 6 dní pri 28 °C a každých 24 hod. sme dopĺňali zdroj 

uhlíka (glukóza) do výslednej koncentrácie 1 % (v/v). Po 6 dňoch sme ukončili expresiu, 

odobrali sme supernatant a použili ho na štiepenie fúzneho proteínu Trx-DCD1. 

V prítomnosti enterokinázy sa substrát Trx-DCD1 rozštiepi na Trx a DCD1. Vzorky sme 

následne separovali pomocou SDS-PAGE. 

 

Výsledky a diskusia 

Metódou fúznej PCR sme odstránili sekvenciu rozoznávanú  proteázami Kex2 a Ste13, 

v pôvodnom plazmide pGAP-EK slúžili na odštiepenie sekrečného signálu, za účelom 

správneho procesovania ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy. Enterokinázou rozpoznávaná 

sekvencia má zabezpečiť správne odštiepenie sekrečného signálu a uvoľnenie N-konca 

enterokinázy, ktorý je kritický pre jej správnu proteolytickú aktivitu. 

Pomocou elektroporácie sme natrasformovali do buniek C. utilis WT plazmidovú 

DNA (pGAP-EK, pGAP-EKop, pGAP-EC). Z vybraných klonov 1-12 sme si vyizolovali 

chromozomálnu DNA kde sa mal nachádzať aj plazmid. Prítomnosť plazmidu v chromozóme 

tejto kvasinky sme si overili pomocou verifikačnej PCR s primermi 18S F2  18S R2 vznikom 

2 kb veľkého produktu (Obr. 2). 
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Obr. 2. Overovacia PCR s primermi 18S F2 a 18S R2 1. štandard GeneRuler 1 kb,  
2. pozitívna kontrola, 4.-9. PCR produkty (2kb) klonov 1-6 obsahujúcich pGAP-EK, 10.-15. PCR produkty 

(2kb) klonov 7-12 obsahujúcich pGAP-EKop 
 

Z overovacej PCR sme zistili, že do génu 18S rDNA sa integrovali pomocou 

homologickej rekombinácie len klony 2, 3, 4 obsahujúce plazmid pGAP-EK a klony 7, 8, 9, 

10, 11 obsahujúce plazmid pGAP-EKop. Plazmid pGAP-EC sa pravdepodobne integroval do 

inej časti genómu nehomologickou rekombináciou. 

Pozitívne klony 2, 3, 4, 7, 8 sme vybrali na 6 dňovú expresiu po ktorej sme uskutočnili 

meranie aktivity enterokinázy štiepením substrátu Trx-DCD1. Vzorky sme separovali 

pomocou SDS-PAGE (Obr. 3). 

 

  
 

Obr. 3. Meranie aktivity EK pomocou štiepenia substrátu Trx-DCD1. 1. štandard Novex® Sharp 
Pre-Stained Protein Standard,  

2. pozitívna kontrola, 3. negatívna kontrola, 4.-6. klony obsahujúce pGAP-EK (3-5), 7.-8. klony obsahujúce 
pGAP-EKop (7,8) 
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V klonoch 3, 4, 5, 7, 8 nebola pozorovaná špecifická aktivita enterokinázy, nastalo len 

nešpecifické štiepenie, ktoré je nežiadúce. Keďže Candida utilis by nemala obsahovať žiadne 

proteolytické enzýmy vo svojom sekretóme, toto nešpecifické štiepenie mohlo nastať 

poštiepením substrátu proteázami z vnútra buniek ktoré sa mohli rozpadnúť počas 6-dňovej 

expresie. 

 

Záver 

Podarilo sa nám pripraviť plazmid pGAP-EKop bez sekvencii rozpoznávanými 

proteázami Kex2 a Ste13. Ďalej sme natransformovali bunky C. utilis WT plazmidmi  

pGAP-EK, pGAP-EKop a pGAP-EC, pomocou overovacej PCR sme si overili správnu 

integráciu týchto plazmidov do genómu kvasinky, správne sa natransformovali len klony 

obsahujúce plazmidy pGAP-EK a pGAP-EKop. S pozitívnymi klonmi sme uskutočnili 

expresiu a otestovali sme aktivitu vyprodukovanej enterokinázy štiepením substrátu Trx-

DCD1. Nepodarilo sa nám dokázať aktivitu enterokinázy, pretože štiepenie bolo veľmi 

nešpecifické.  

 

Poďakovanie 

Tento projekt bol pripravený na základe projektu „Príprava biologicky aktívnych látok 

na báze rekombinantných proteínov“ (BIOREKPROT – ITMS: 26240220048) financovaných 

zo zdrojov ERDF a vďaka projektu APVV-17-0149. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1]  Boze H., Moulin G., Galzy P. (1992) Rev. Biotechnol. 12, p. 65 

[2] Buerth C., Heilmann C. J., Klis F. M., et al. (2011) Microbiol. 157, p. 2493 

[3] Zhang A. L., Luo C. X., Zhang, C. Y., et al. (2008) Mol. Biol. Rep. 36, p. 1611 

[4] Yi J. H., Zhang Y. X. (2006) Chin. J. Biotechnol. 22(5), p. 811 

[5] Bertina R. M., Van Der Marel-Van Nieuwkoop W., Loeliger E. A. (1979) Thromb. 

 Haemos. 42, p. 1296 

420



Vplyv pre- a perinatálneho vystavenia vybranej zmesi ftalátov na správanie 
podobné úzkosti u potkana laboratórneho 

 
Martina Morová, Tomáš Senko, Lucia Olexová, Lucia Kršková 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie 
a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko; morova4@uniba.sk 

 
 

Abstract 
The effect of pre- and perinatal exposure to phthalate mixture on the anxiety-like behaviour of 

laboratory rat 
Phthalates are chemicals that interfere with the hormonal system of animals. Hormonal balance is 

important in the early stages of development and it’s disruption may be associated with the emergence of 
neurodevelopmental disorders such as autism spectrum disorders (ASD). Common comorbidity of ASD are 
anxiety disorders. Therefore, our goal was to investigate the effect of pre- and perinatal exposure to phthalate 
mixture on anxiety-like behaviour of laboratory rats. Pregnant Wistar rats were divided into two groups: control 
(K) and exposed to the mixture of phthalates (Ft) (DEHP, DBP, DINP in dose of 4.5 mg/kg each). Elevated plus 
maze test was performed on rats in weaning, puberty and adulthood. Our results show changes in anxiety-like 
behaviour. Prenatal and perinatal exposure to phthalate mixture caused increase in this behaviour in laboratory 
rats at the time of weaning and puberty. 
 
Keywords: phthalates; anxiety-likebehaviour;laboratory rat 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Estery kyseliny ftalovej, označované aj ako ftaláty, sú látky využívané v priemysle ako 

plastifikátory a rozpúšťadlá. Nachádzajú sa v plastových výrobkoch, ale aj vo výrobkoch 

určených k osobnej starostlivosti (parfémy, krémy, kozmetické prípravky). Z týchto výrobkov 

sa uvoľňujú a my sme im vystavovaní neustále, vo všetkých obdobiach nášho vývinu,vrátane 

obdobia pred narodením. Ftaláty majú schopnosť narušiť hormonálnu signalizáciu na rôznych 

úrovniach a patria do skupiny činiteľov, ktoré pôsobia exogénne na náš organizmus 

a nazývajú sa endokrinné disruptory (ED) [1]. 

Takéto narušenie vo funkcii hormónov, ešte k tomu počas ranného obdobia 

ontogenézy, kedy dochádza k intenzívnemu rastu a funkčnému dozrievaniu štruktúr 

nervového systému, pre ktoré je hormonálna signalizácia kľúčová, sa môže prejaviť 

v neskoršom období života jedinca a súvisieť so vznikom neurovývinových ochorení ako sú 

poruchy autistického spektra (ASD) [2].  

ASD sú manifestované v detstve a charakterizované tromi základnými behaviorálnymi 

deficitmi t.j. problémami v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a prejavmi repetície či už 

v správaní, v záujmoch alebo aktivitách [3]. Zároveň sa spolu s týmito deficitmi objavujú aj 

symptómy úzkosti, tiež depresie a poruchy pozornosti. Odhaduje sa, že až 40% mladých ľudí 

s diagnostikovanými ASD, trpí aj niektorou z úzkostných porúch [4]. Príčiny týchto porúch 
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nie sú objasnené, ale predpokladá sa, že tu okrem genetickej predispozíciezohráva úlohu aj 

prenatálne programovanie, za ktorým stoja zmeny v hladinách hormónov, ako je napríklad 

testosterón. Takéto programovanie potom môže ovplyvniť behaviorálne stratégie t.j správanie 

v neskoršom období života[5]. 

Viackrát bola pozorovaná súvislosť medzi vystavením ftalátom aovplyvňovaním 

produkcie testosterónu [6], taktiež medzi prenatálnym vystavením ftalátom a symptómami 

ASD [7], poprípade súvislosť s ASD samotnými [2]. 

Aj v experimentálnych štúdiách na potkanoch bola zistená pozitívna asociácia medzi 

prenatálnym a perinatálnym vystavením zmesi endokrinných disruptorov, medzi ktorými boli 

aj ftaláty a správaním, ktoré nadobúdalo autistické črty [8]. 

Úzkosť a depresia boli u ľudí asociované s prenatálnym vystavením inej látke, ktorá je 

však taktiež využívaná ako plastifikátor a je ňou bisfenol A [9]. Anxiogénny účinok ftalátov 

bol zatiaľ pozorovaný len v animálnych štúdiách [10], pričom ftaláty tu boli podané až  

v období po narodení. 

Vzhľadom na všadeprítomnosť, schopnosť endokrinnej disrupcie a ich možné 

negatívne účinky na správanie, sme si stanovili za cieľ našej práce preskúmať efekt pre- a 

perinatálneho pôsobenia zmesi najčastejšie sa vyskytujúcich ftalátov na správanie podobné 

úzkosti u potkanov laboratórnych. 

 

Materiál a metódy 

V našom experimente sme použili potkany kmeňa Wistar, ktoré 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 (priemerná hmotnosť ♂ = 350 g; ♀ = 215 g). Zvieratá boli chované v akreditovanom 

zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie PRIF UK pri štandardných podmienkach, 

regulovanom svetelnom režime svetlo:tma 12:12 a vodu a potravu mali 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 do z hľadiska excitability 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 

(orálne, nakvapkaním na piškótu) roztok troch ftalátov (dietylhexylftalát – 
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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 [8]. 

Na stanovenie rozdielov v správaní podobnom úzkosti sme využili test vyvýšeného 

bludiska v tvare plus (angl. elevated plus maze, EPM). Testovanie prebiehalo 

v popoludňajších hodinách (12:00 – 13:00 hod.), v období odstavu, puberty aj dospelosti  

(v každom období jednorazovo). Testovacia aparatúra mala štyri ramená – dve otvorené 

ramená postavené oproti sebe a dve uzavreté ramená, taktiež oproti sebe. V strede  

sa nachádzala centrálna zóna, ktorá tvorila prechod medzi jednotlivými ramenami. Aparatúra 

bola umiestnená nad zemou 50 cm, aby sme testovanému zvieraťu zabránili kontakt 

s podlahou. Na začiatku testovania, sme zviera vložili do centrálnej zóny, hlavou smerujúc 

k otvorenému ramenu. Test trval 5 minút, jeho priebeh bol zaznamenávaný digitálnou 

kamerou (Logitech, Lausanne, SUI) a neskôr zaslepene vyhodnocovaný. Správanie podobné 

úzkosti sme vyhodnocovali na základe celkového počtu vstupov do ramien, času stráveného 

v otvorených ramenách (s) a pomerupočtu vstupov do otvorených ramien k celkovému počtu 

vstupov*100. Po skončení testovania sme zviera z aparatúry odobrali a aparatúru vyčistili 

čistou vodou [11]. 

Výsledky sme štatisticky analyzovali v programe STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., 

USA). Dáta boli parametrického rozloženia a analyzovali sme ich multifaktorovou analýzou 

rozptylu (ANOVA) s fixnými faktormi skupina, pohlavie, vrh testovaný v rámci skupiny. 

 

Výsledky a diskusia 

Analýza dát z testu vyvýšeného bludiska v tvare plus ukázala signifikantné rozdiely 

medzi skupinami. Ftalátmi ovplyvnené jedince v období odstavu trávili signifikantne menej 

času v otvorených ramenách bludiska (F(1,32) = 19,21; p < 0,001) (obr. 1.), mali nižší pomer 

vstupov do otvorených ramien/celkový počet vstupov *100 (F(1,32) = 6,63; p < 0,05) (obr. 2.) 

a nižší celkový počet vstupov do ramien bludiska (F(1,32) = 20,72; p < 0,001) (obr. 3.) 

v porovnaní s kontrolnou skupinou. V období puberty mali ftalátmi ovplyvnené jedince nižší 

pomer vstupov do otvorených ramien/celkový počet vstupov *100 (F(1,34) = 4,84; p < 0,05) 

(obr. 2.) ako kontrolné jedince. V období dospelosti sme nezistili žiadne signifikantné 

rozdiely. 
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Obr. 1. Rozdiel v čase strávenom v otvorených ramenách (OR) medzi kontrolnou (K) a ftalátmi 

ovplyvnenou (Ft) skupinou v troch obdobiach ontogenézy (odstav: K – n = 22; Ft – n = 24; puberta: K – n 
= 24; Ft – n = 24; dospelosť: K – n = 23; Ft – n = 23). Hodnoty sú udávané ako priemer ± SEM. Hviezdička 

vyjadruje signifikantnosť rozdielov (***p<0,001). 
 

 
Obr. 2. Rozdiel v pomere počtu vstupov do otvorených ramien (OR)/celkový počet vstupov*100 

medzi kontrolnou (K) a ftalátmi ovplyvnenou (Ft) skupinou v troch obdobiach ontogenézy (odstav: K – n 
= 22; Ft – n = 24; puberta: K – n = 24; Ft – n = 24; dospelosť: K – n = 23; Ft – n = 23). Hodnoty sú udávané 

ako priemer ± SEM. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (*p<0,05). 
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Obr. 3. Rozdiel v celkovom počte vstupov do ramien vyvýšeného bludiska v tvare plus medzi 
kontrolnou (K) a ftalátmi ovplyvnenou (Ft) skupinou v troch obdobiach ontogenézy (odstav: K – n = 22; 
Ft – n = 24; puberta: K – n = 24; Ft – n = 24; dospelosť: K – n = 23; Ft – n = 23). Hodnoty sú udávané ako 

priemer ± SEM. Hviezdička vyjadruje signifikantnosť rozdielov (***p<0,001). 
 

Zvýšený výskyt správania podobného úzkosti po perinatálnom vystavení ftalátom, už 

bol u potkanov pozorovaný. Išlo o štúdiu v ktorej Carbone a kol. [10] hodnotili výskyt 

uvedenej formy správania v období sexuálneho dospievania u jedincov, ktoré boli perinatálne 

a postnatálne vystavené DEHP. Nakoľko vývin mozgu prebieha u potkanov nielen prenatálne 

ale aj niekoľko dní po narodení [12], vyššie uvedení autori [10] sa domnievali, že za nárastom 

správania podobného úzkosti je zníženie hladín testosterónu.Ten je pre správny vývin mozgu 

nevyhnutný [13] a v inejštúdii [14] bolo pozorované, že externé podanie tohto hormónu 

spôsobilo znížený výskyt správania podobného úzkosti. Pre overenie tejto hypotézy, Carbone 

a kol. [10] spolu s DEHP podávali v skorom období po narodení jednej skupine zvierat aj 

testosterón a zistili, že u tejto skupiny bola miera správania podobného úzkosti signifikantne 

nižšia ako u skupiny, ktorá dostávala iba DEHP. Je teda možné, že ED s anti-androgénnym 

účinkom, ako sú napríklad ftaláty, môžu prispievať k zvýšenej miere správania podobného 

úzkosti ak sú aplikované v prenatálnom a skorom postnatálnom období. 
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Záver 

Výsledky našej štúdie poukazujú, že pre- a perinatálne pôsobenie zmesi ftalátov môže 

ovplyvniť výskyt správania podobného úzkosti. Aj malé zmeny v hormonálnej signalizácii 

vyvolané endokrinnými disruptormi môžu ovplyvniť ďalší vývin a zvýšiť riziko psychických 

ochorení v neskoršom období života jedinca. 
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Abstract 
Chemical analysis of lipid content in Euonymus europaeus seeds 
Most of the plants known so far produce mainly storage lipids with fatty acids (FAs) as palmitic, stearic, 

oleic, linoleic and linolenic acid. However, some plant species accumulate unusual FAs in their seeds. For 
example, Ricinus communis, Cuphea sp., and Vernonia galamensis synthesize ricinoleic, lauric, myristic, capric 
and vernolic acids. Lipids which contain these unusual FAs have different physical and chemical properties. On 
the other hand Euonymus alatus seeds accumulate a high level of acetyl triacylglycerols (acTAGs) which possess 
different properties than typical TAGs e.g. lower freezing point and lower viscosity. Synthesis of acTAGs is 
regulated by enzyme acetyltranferase and this enzyme will be helpful in engineering the production of acTAG 
with improved functionality in transgenic plants. Using a TLC we studied deposition of these important oils in E. 
europaeus seeds. Our observations open new possibilities for utilization of these modified oils, mainly in the 
chemical industry. 
 

Keywords: acetyl triacylglycerols; E. europaeus; storage lipids; thin-layer chromatography 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Väčšina rastlín produkuje zásobné lipidy s obsahom bežných mastných kyselín ako: (i) 

16:0 (palmitová kyselina), (ii) 18:0 (stearová kyselina), (iii) 18:1 (olejová kyselina), (iiii) 18:2 

(linolová kyselina), (iiiii) 18:3 (linolénová kyselina). V rámci rastlinnej ríše sa ale vyskytujú 

mnohé druhy rastlín, ktoré syntetizujú iné mastné kyseliny (MK) ako napr. Ricinus communis 

z čeľade Euphorbiaceae, Cuphea sp. z ceľade Lythraceae, alebo Vernonia galamensis 

z čeľade Asteraceae. Tieto rastliny sa vyznačujú syntézou MK ako napr.: ricínolejová, 

laurová, myristová, kaprylová a vernolová [1]. Lipidy s obsahom týchto netradičných MK sa 

vyznačujú zmenenými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami [2, 3]. Medzi takéto lipidy 

zaraďujeme aj acetyl triacylglyceroly (acTAGs), ktoré patria medzi veľmi zaujímavé 

z hľadiska úpravy bočných reťazcov triacylglycerolu (TAG). Ich prítomnosť sa podarilo 

dokázať v druhoch viacerých čeľadí napr. Lardizabalaceae, Ranunculaceae, Rosaceae 

a Balsaminacea [4, 5]. Prítomnosť acTAGs sa potvrdila aj v rastlinách čeľade Celastraceae, 

konkrétne v semenách bršlena krídlatého (Euonymus alatus), pričom ich distribúcia v rámci 

semien je pletivovo špecifická a prevyšuje zastúpenie ostatných lipidov [6]. Okrem 

prítomnosti samotnej acetylovej skupiny v týchto lipidoch, aj jej poloha predznamenáva ich 

odlišné fyzikálne a chemické vlastnosti [6, 7]. Napríklad je známe, že ak je acetylová skupina 
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viazaná na tretí uhlík, tieto acTAGs sa vyznačujú nižším bodom tuhnutia a zníženou 

viskozitou v porovnaní s bežnými TAGs [6, 8]. Na základe zmenených vlastností sa otvára 

množstvo možností pre ich budúce využitie ako prekurzorov na výrobu biopalív druhej 

generácie, biolubrikantov alebo iných chemických produktov [9]. 

Cieľom predloženej práce je študovať zastúpenie jednotlivých lipidov v semenách 

bršlena európskeho (Euonymus europaeus). Predmetom nášho záujmu je predovšetkým dôkaz 

prítomnosti acTAGs v semenách modelovej rastliny, čo by ju predurčovalo na izoláciu génu 

pre acetyltransferázu, enzýmu, ktorý je kľúčový pre reguláciu biosyntézy acTAGs 

v semenách iných druhov oleje produkujúcich rastlín. 

 

Materiál a metódy 

V našich experimentoch sme použili semená E. europaeus, ktoré sme získali zberom 

z okolia Čachtíc (48° 71′ s. š., 17° 79′ v. d.) a Starých Gruntov (Bratislava) (48° 9' 

32.6270896" s. š., 17° 3' 35.1022998" v. d.). Stredne zrelé semená sme zberali v júli a zrelé 

semená v októbri v roku 2018. Odobrané semená sme priebežne uchovávali v chlade. Zo 

semien sme ručne oddelili perikarp, aril, endosperm a embryo. Lipidy sme zo semien bršlena 

európskeho izolovali podľa modifikovaného postupu [10]. Extrahovali sme ich z vysušenej 

biomasy pomocou Folchovho činidla (chloroform : metanol = 2 : 1). Po purifikácii a odparení 

chloroformu sme množstvo lipidov stanovili gravimetricky. Zastúpenie jednotlivých lipidov 

sme detegovali pomocou TLC analýz. Na separáciu polárnych lipidov sme použili zmes 

chloroform : acetón : metanol : kyselina octová : voda (10 : 4 : 2 : 2 : 1). Množstvo 

jednotlivých lipidov sme kvantifikovali pomocou softwéru WinCATs. 

 

Výsledky a diskusia 

V stredne zrelých ale aj zrelých semenách modelovej rastliny bršlena európskeho (E. 

europaeus) sme histochemicky v bunkách trvalých preparátov zaliatych do Steedmanovho 

vosku a živice potvrdili prítomnosť veľkého množstva olejov [11]. Po aplikácii fluorescenčnej 

farbičky (BODIPY 493/503), sme v súlade s prácami iných autorov [6, 9], potvrdili rozdielnu 

depozíciu zásobných olejov v jednotlivých pletivách semien bršlena, s početnými lipidickými 

telieskami, ktoré sa vyskytovali hlavne v povrchovej vrstve buniek arilu, v endosperme 

a v bunkách epidermy embrya [11]. Intracelulárna akumulácia lipidov do lipidových 

kvapôčok indikuje, že oleje môžu slúžiť buď ako zdroj energie pre klíčenie semien, alebo sa 

semená vybraných oleje produkujúcich rastlinných druhov využívajú na prípravu olejov pre 

potravinárske účely. Tieto predpoklady korešpondujú aj so stabilnou biosyntézou lipidov 
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bunkami in vitro kultivovaných miniendospermov kukurice v dlhodobom časovom horizonte 

minimálne 2 rokov, čo naznačuje, že tento systém by po genetickej modifikácii mohol slúžiť 

ako zdroj olejov s pridanou hodnotou pre medicínu, biotechnológiu alebo chemický priemysel 

[12]. 

Triacylglyceroly (TAGs) sa môžu v semenách oleje produkujúcich rastlín syntetizovať 

z diacylglycerolov (DAGs) alebo sú DAGs priamymi prekurzormi pre biosyntézu 

fosfolipidov nevyhnutných pre tvorbu biologických membrán [13]. Štandardné metódy 

chromatografie na tenkej vrstve potvrdili, že biosyntéza lipidov v prípade bršlena európskeho 

začína v skorých fázach vývinu semien a pokračuje až do štádia ich zrelosti, čo korešponduje 

aj výsledkami našej práce, kedy sme prítomnosť voľných mastných kyselín potvrdili len 

v stredne zrelých semenách bršlena európskeho ale už nie v zrelých semenách (obr. 1). 

Prítomnosť veľkého množstva TAGs v bunkách arilu, ktorý sa nachádza na povrchu semien 

indikuje, že táto štruktúra plní funkciu atraktantu a napomáha v ich rozširovaní do širšieho 

okolia [14]. V bunkách endospermu stredne zrelých ale aj zrelých semien bršlena sme 

potvrdili len prítomnosť acTAGs, kým v embryách sme detegovali prítomnosť tak TAGs ako 

aj acTAGs (obr. 1.), čo indikuje, že obidva druhy lipidov môžu slúžiť aj ako zdroj energie 

počas embryonálneho ale aj postembryonálneho vývinu rastlín. Z prác viacerých autorov je 

známe, že prítomnosť acetylovej skupiny v acTAGs vedie k tomu, že takéto lipidy majú 

zaujímavé fyzikálno-chemické vlastnosti, čo otvára možnosti pre ich širšie využitie 

v chemickom priemysle napr. pre prípravu biologicky rozložiteľných mazív, emulgátorov, 

zmäkčovadiel [6, 9]. Preto sa hľadajú nové možnosti ako zvýšiť produkciu takýchto 

zaujímavých olejov. Jedným z príkladov je transformácia rastlín ľaničníka siateho, pretože 

transformáciou modifikované oleje by mohli slúžiť na prípravu biopalív druhej generácie [8]. 
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Obr. 1. Porovnanie zastúpenia jednotlivých lipidov v pletivách 
stredne zrelých a zrelých semien bršlena európskeho. TAG 

(triacylglyceroly); acTAGs (acetyl triacylglyceroly); DAG 
(diacylglyceroly); PER (perikarp); END (endosperm); EMB (embryo). 

 
 

Záver 

Nami získané výsledky potvrdili v semenách bršlena európskeho syntézu olejov rôznej 

kompozície. Histochemické analýzy potvrdili ich prítomnosť vo všetkých pletivách nezrelých, 

ale aj zrelých semien modelovej rastliny. Z výsledkov kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz 
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je zrejmé, že ich distribúcia je v rámci semena pletivovo ale aj časovo špecifická. Kým v 

bunkách vyživovacieho pletiva (endospermu) a embrya prevládajú acetylglyceroly (acTAGs), 

povrchová vrstva semena (arilus) ako aj bunky embryí kumulujú predovšetkým 

triacylglyceroly (TAGs) a polárne lipidy. Môžeme teda konštatovať, že semená E. europaeus 

môžu slúžiť ako zdroj olejov so zaujímavými fyzikálno-chemickými vlastnosťami, ktoré je 

možné využiť predovšetkým v chemickom priemysle. 
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Abstract 
The effect of early postnatal handling on learning behaviour in adult laboratory rat. 

The term handling can involve every activity when animal is in contact with human hand. These activities can be 
basic things like cleaning and feeding but they can also include targeted experimental procedures. In our research 
we focused on behavioural changes which where induced by the procedure of early postnatal handling (during 
the first 21 postnatal days (PND)) and its effect on cognitive functions of adult laboratory rat. Male and female 
rats were assigned to either the tactile stimulation group (n=12; male n=6, female n=6, tactile stimulation for 5-7 
min per day, from PND 5 to 21), or the no-tactile stimulation group (n=12, male n=6, female n=6). In adulthood 
(PND 105-107), the rats were tested on novel object recognition test. Tactile stimulation significantly altered rat 
learning behaviour, where handled rats had significantly lower exploration of new object.  
 
Keywords: laboratory rat, early postnatal handling, learning, behaviour 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Handling je neodmysliteľnou súčasťou každodennej práce s laboratórnymi zvieratami. 

Patria sem všetky procesy od klasického čistenia a kŕmenia zvierat, až po experimentálne 

procedúry [1]. 

Podľa obdobia kedy je handling praktizovaný ho môžeme rozdeliť na skorý postnatálny, 

prebiehajúci v období od 1. až po 21. deň postnatálneho vývinu (PND) a handling počas 

obdobia adolescencie, ktorý zahŕňa obdobie od PND 28-128 [2]. 

Najčastejšou a najdôležitejšou formou handlingu je taktilná stimulácia, pri ktorej boli 

pozorované najvýznamnejšie zmeny v správaní. Je to forma senzorickej stimulácie kože, ktorá 

napodobňuje materské olizovanie a čistenie u potkanov. Taktilná stimulácia ako obohacujúca 

zložka zlepšuje dozrievanie nielen predčasne narodených detí [3], ale aj novonarodených 

potkanov [3]. 

Rast počas skorého postnatálneho obdobia je výsledkom vývinu viacerých 

mechanizmov, kedy organizmus nie je ešte úplne vyvinutý, a tak vývin pokračuje počas 

postnatálneho obdobia [4]. Je známe, že toto obdobie sa vyznačuje veľkou plasticitou 

s kritickými etapami, kde akýkoľvek neadekvátny podnet môže ovplyvniť postnatálny rast 

a vývin. Adaptácia na vplyvy sa môže vyvinúť okamžite, alebo počas neskorších vývinových 

období [4]. Preto sa najčastejšie využíva práve skorý postnatálny handling, ktorý dokáže mať 

výrazný dlhodobý behaviorálny efekt. Viacero autorov potvrdilo, že skorý postnatálny 
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handling dokáže ovplyvniť správanie a to najmä pozitívne. Zistilo sa, že handling pozitívne 

ovplyvňuje emocionalitu jedincov, znižuje výskyt správania podobného depresii v teste 

núteného plávania [5], ale aj správania podobného úzkosti v teste vyvýšeného bludiska v tvare 

plus [6] 

Pri testovaní učenia a kognitívnych schopností sa taktiež väčšina autorov zhoduje na 

pozitívnom efekte handlingu. Konštatujú, že takáto procedúra zlepšuje výsledky v testoch 

učenia, resp. priestorovej pamäte v Morrisovom vodnom bludisku [7], ale aj v bludisku tvaru 

T [8]. Pozitívny efekt handlingu na pamäť a učenie je pozorovateľný predovšetkým u starších 

zvierat. U zvierat, s ktorými sa manipulovalo v porovnaní s nehandlovanými zvieratami sa 

deficity pamäte s narastajúcim vekom neobjavujú [9], čo naznačuje, že manipulácia s 

mláďatami môže zlepšiť učenie a pamäť, ktoré sa s vekom zhoršujú. 

Pri teste rozpoznávania nového objektu sú viaceré štúdie, ktoré potvrdili benefičné 

efekty handlingu [7, 9,10], kde handlované zvieratá trávili až o 50% viac času venovaním sa 

novému objektu, čo svedčí o lepšej schopnosti zapamätať si už známy predmet. Na druhej 

strane sa našli aj štúdie [11], ktoré tento efekt vôbec nepotvrdili. Vychádzajúc z predošlých 

štúdií sme si za cieľ stanovili overiť, ako handling v skorom postnatálnom období vplýva na 

schopnosť učenia potkana laboratórneho v dospelosti.  

 

Materiál a metódy 

V našom experimente boli využitých 18 potkanov (12 ♀ a 6 ♂) kmeňa Wistar (s 

priemernou hmotnosťou ♂ = 350 g; ♀ = 215 g)  z chovnej stanice Oddelenia toxikológie a 

chovu laboratórnych zvierat Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centra 

experimentálnej medicíny SAV v Dobrej Vode (SK CH 24016). 

Zvieratá, ktoré participovali v našom pokuse boli chované v akreditovanom zverinci 

Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave (SK U 08016). Počas pokusu boli chované v plastových klietkach s rozmermi 

57x37x20 cm s hoblinovou podstielkou. V miestnosti so zvieratami bol kontrolovaný svetelný 

režim svetlo: tma (12:12) s tým, že svetlá fáza bola od 7:00 do 19:00 hod. Priemerná teplota v 

miestnosti bola 21 ± 1°C a relatívna vlhkosť 55 ± 10 %. Potravu aj vodu mali k dispozícii ad 

libitum a na kŕmenie bolo použité štandardné granulované krmivo (MP-OŠ-06 – Peter Miško, 

Komenského 2661/11, Snina).  

Ako prvé sa určoval ovulačný cyklus samíc z vaginálnych výterov na základe cytológie 

a za využitia svetelného mikroskopu. Rodičovskú generáciu tvorilo 12 ♀ a 6 ♂. Pripárovanie 

prebiehalo v pomere 1-3 samice: 1 samec. V prípade výskytu spermií sa zaznačil tento deň 
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ako nultý deň gravidity. Samice boli následne chované v pôvodnom rozdelení, na 20. deň 

gravidity boli umiestnené do samostatných klietok a po pôrode ostali v klietke so svojim 

vrhom. Do 4. PND prebiehala optimalizácia vrhov, pod samicou bolo ponechaných 8 mláďat 

(4 samce a 4 samice).  

Pred začatím procedúry sme potomstvo rozdelili do dvoch skupín na handlovanú (H: n= 

12 ♂n= 6, ♀n= 6) a nehandlovanú (NH: n=12 ♂n= 6, ♀n= 6). Nehandlovaná skupina do 

odstavu (PND 21) ostala bez kontaktu s ľudskou rukou okrem nevyhnutných prípadov, ako je 

napr. váženie a výmena podstielky dvakrát týždenne. Druhá skupina podliehala procedúre 

handlingu od PND 5 až do odstavu. Zvieratá boli handlované taktilnou stimuláciou (tzn. 

dotykom ľudskej ruky bez použitia ochrannej rukavice) každý deň v čase okolo obeda po 

dobu cca 5-7 min.  

Pre otestovanie schopnosti učenia v dospelosti (PND 105-107) sme použili test 

rozpoznávania nového objektu. Tento test slúži na hodnotenie schopnosti učenia 

laboratórnych hlodavcov na základe rozpoznania nového objektu v známom prostredí. 

Testovanie prebiehalo v troch fázach. V prvej fáze (5 minút) sa zviera habituovalo na 

prostredie testovacej komory. V druhej fáze (po 24 hodinách; trvanie 5 minút), boli do 

komory umiestnené dva neznáme predmety, ktoré zviera explorovalo. V tretej fáze (opäť po 

24 hodinách; trvanie 5 minút) sa jeden z už známych predmetov nahradil novým, pre zviera 

neznámym. Pred vložením museli byť objekty vyčistené aby sa predišlo olfaktorickému 

rozpoznaniu. Explorácia predmetu už vo vzdialenosti 2 cm od špičky nosa zvieraťa bola 

považovaná ako explorovanie objektu. Miera rozpoznávania nového objektu bola hodnotená 

absolútnou preferenciou novosti, čo značilo čas strávený exploráciu nového objektu, od čoho 

sa odrátal čas venovaný explorácii známeho objektu, a relatívnou preferenciou novosti, ktorú 

sme vypočítali jednoduchým vzorcom [I.,12]. 

 
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑣éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑢
𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑜𝑏𝑜𝑐ℎ 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜𝑣

 * 100           [I.] 

  

Na štatistické vyhodnotenie dát sme použili program Statistica 10.0 (StatSoft, Inc., Tulsa, 

USA). Prítomnosť outlierov sme zisťovali ako priemer ± 2xSD a následne sme ich zo 

štatistickej analýzy vylúčili (n=4). Na analýzu dát sme použili dvojfaktorovú analýzu rozptylu 

ANOVA so zohľadnením faktorov handling a pohlavie. Výsledky uvádzame ako priemer ± 

SEM. 
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Všetky metodické postupy boli pripomienkované a odsúhlasené Poradným výborom pre 

dobré životné podmienky zvierat, Etickou komisiou PRIF UK v Bratislave a štátnou 

veterinárnou a potravinovou správou SR. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Štatistickou analýzou sme zistili signifikantný efekt skupiny, rovnako ako u absolútnej 

preferencii novosti tak aj pri relatívnej preferencii.  

Pri absolútnej preferencii novosti handlovaná skupina trávila signifikantne menej času 

explorovaním nového objektu (F1,17 = 10,382; p< 0,01; obr. 1A), čo naznačuje zhoršenie 

schopnosti učenia a pamäte. Rovnaký výsledok vyšiel aj pri parametri relatívna  preferencia 

novosti, kde handlovaná skupina mala nižšiu hodnotu indexu (F1,17  = 7,9046;  p<0,05; obr. 

1B). 

 

 
Obr.1 Schopnosť rozpoznania nového objektu. A – Rozdiel medzi handlovanou (H; n=11) a nehandlovanou 
(NH; n= 10) skupinou v absolútnej preferencii rozpoznania nového objektu. B- Rozdiel medzi handlovanou (H; 

n=11) a nehandlovanou (NH; n=10) skupinou v relatívnej preferencii nového objektu. Dáta sú uvádzané ako 
priemer ± SEM, hviezdička udáva signifikantnosť výsledkov (* p<0,05; ** p<0,01). 

 

Pri faktore pohlavie sme pozorovali iba trend k signifikantnosti, a to jednak pri 

absolútnej preferencii (F1,17 = 3,505, p= 0,07), ale aj pri relatívnej (F1,17= 3,88, p=0,065) 

preferencii nového objektu. V oboch prípadoch mali samce trend k lepším učebným 

schopnostiam.  

Podľa našich výsledkov teda procedúra handlingu zhoršila schopnosť učenia 

u experimentálnej skupiny detekovateľnej na základe parametrov pojednávajúcich o 

preferencii nového objektu. Naše výsledky sa tým pádom nezhodujú s väčšinou autorov. 
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Známe je, že handling v tomto období pôsobí na zlepšenie učenia a pamäti [14], ale aj 

zníženie emocionality [15], či sociálneho správania [16]. Existujú však aj výskumy [11],  

podporujúce naše zistenia.  Vzhľadom k tomu, že skoré postnatálne obdobie je najcitlivejším 

na rozvoj a plasticitu mozgu, tak akýkoľvek zásah počas tejto citlivej periódy sa odrazí na 

zmenách v dospelosti. Preto toto obdobie priťahuje pozornosť množstva autorov. 

Na základe našich pozorovaní a ostatných výskumov môžeme konštatovať, že spôsob, 

dĺžka a načasovanie manipulácie so zvieraťom sa dokážu odraziť vo viacerých prvkoch 

správania počas celého života. 

 

Záver 

V nami prezentovanej práci sme potvrdili slová viacerých autorov, že manipulácia so 

zvieraťom v citlivom období môže mať dopad na jeho správanie v dospelosti. Na druhej 

strane sa nám nepotvrdil pozitívny efekt handlingu na učenie zvierat, práve naopak tento efekt 

bol negatívny.  

Naše výsledky môžu dopomôcť k lepšiemu pochopeniu, že aj takéto skoré životné 

skúsenosti zvierat majú dopad na ich správanie v dospelosti.  
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Abstract 
Nanoparticles and other nanomaterials such as carbon nanotubes are increasingly considered for a use in 

biomedical applications such as delivery of therapeutic drugs. In theory, the carbon nanotubes (CNTs) are 
injected into the bloodstream where they circulate until they arrive to the targeted organ or tissue. CNTs reach 
the target because the ligand on its surface recognizes its specific receptor expressed on the targeted tissue. After 
reaching its targeted tissue the drug is released. In practice, once injected in our bloodstream, carbon nanotubes 
interact immediately with biological components and proteins which bind to CNTs through non-covalent 
interactions to form a protein corona. The protein corona widely defines the biological properties of the CNTs. In 
this experiment, we study and confirm the formation of the protein corona when we add albumin to the carbon 
nanotubes. 
 

Keywords: Nanomedicine; carbon nanotubes; protein corona; albumin; targeting pancreatic cancer 

 

Introduction and Objectives 

Nanomedicine is a growing medical field that works with nanomaterials for new 

applications in medicine, including their clinical use in disease diagnosis and treatment[1, 2]. 

Recently, carbon nanotubes (CNTs) have been widely used in many electronics, medicine, 

space, and military applications due to their outstanding properties. Carbon nanotubes (CNTs) 

are well-ordered, all-carbon hollow graphitic nanomaterials with a high aspect ratio. These 

one-dimensional carbon allotropes consist of high surface area, high mechanical strength, 

ultra-light weight, rich electronic properties, and excellent chemical and thermal stabilities[3]. 

Because of the cell-penetrating ability, sustained-release and drug targeting, CNTs are 

expected to be promising as the basis for potential biomedical and biotechnological 

applications, in particular, used for a class of advanced drug and gene delivery[4, 5]. 

Therefore, non-specific interactions between CNTs and biological macromolecules will take 

place when CNTs are introduced into organism[6]. Once CNTs arrive in the bloodstream or 

tissue interstitial fluids, different proteins bind to nanoparticle surfaces through non-covalent 

interactions.  

438

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/carbon-nanotube
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/aspect-ratio
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/electronic-property
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/chemical-stability


 
Fig. 1. Suggested scheme of protein corona formation 

 MWCNTs are placed in the reaction solution. The antitumor drug binds to the surface of the nanotransporter. 
After the subsequent purification, the nanotransporter is injected to the pacient. The disadvantage of the 

nanostransporter is the formation of protein corona because it blocks the active surface of the nanotransporter 
and reduces the release of the drug into the tumor cell 

 

This protein coating layer known as the ‘protein corona’ largely defines the biological 

identity of the nanoparticles[7]. The formation of a protein corona has several consequences. 

Protein coronas have been shown to influence nanoparticle cellular uptake, trafficking, 

opsonization, and biodistribution, leading to changes in the circulation time. As such, protein 

coronas may affect the performance of biomedical nanodevices and modulate the 

toxicological profiles of nanoparticles (NPs).  Albumins are usually one of the residents in the 

corona formed around NPs. They act as surface active agents/surfactants by binding to NPs. 

There are several advantages of using albumin-based NPs as a drug carrier. Because albumins 

are an endogenous protein, they can enhance the bioavailability and distribution of the 

drug[8]. They are promptly available, highly soluble and their surfaces can be modified and 

manipulated depending on the proposed application. Albumin-based NPs are easily 

accumulated in tumors due to enhanced permeability and retention effect (EPR). Once 

formed, the protein corona will determine the physicochemical behaviour of the 

nanoparticles. Its properties are very important in determining the biological response, more 

than NP's properties. To find out what will be the distribution, metabolism, and elimination of 

NPs in the body before it is applied in clinical practice, we have to determine how protein 

corona affects them. It is crucial for most clinical uses of nanoparticles to know how to 

control the formation of the protein corona (Fig. 1). 

 

Materials and methods 

All used chemicals were purchased at Merck-Sigma-Aldrich (USA) at least in 

analytical quality. Biuret reagent and Pyrogallol red were purchased from SKYLab Svitavy. 

Basic laboratory plastic (tips, micro tubes) were purchased from Eppendorf (Germany). 
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Pipetting was carried out by pipettes Eppendorf (Germany). Distilled water was prepared by 

the Aqual system (Tišnov, Czech Republic) and ultra-pure water was prepared by the ELGA 

(USA) system to a sterile 18 MΩ quality. Weighing was done on BOECO Analytical Weight 

(Germany). Control and pH adjustment of the solutions was performed on the Inolab 

multimeter (Germany). 

 

Electrophoresis  

For the analysis of the CNTs, the SDS-PAGE with silver staining was used. Gels at 

12.5% were prepared using acrylamide stock solution 30% (m/v) with bisacrylamide. 

Separating gel at 12.5% contained acrylamide and bisacrylamide, 1.88 M Tris/HCl at pH = 

8.8, sodium dodecyl sulfate (SDS) 0.5% (m/v), Water, TEMED and ammonium persulfate 

(APS). Loading gel at 5% (m/v) contained acrylamide and bisacrylamide, 0.625 M Tris/HCl 

at pH = 6.8, 0.5% sodium dodecyl sulfate (SDS), Water, TEMED and APS. CNTs was diluted 

2:1 with loading buffer (PLB). Each well contained 15 µl of the diluted solutions. 

Electrophoretic measuring conditions were 150 V for 60 minutes in a running buffer (Trizma, 

Glycine, SDS and Water).  

  

Results and discussion 

Preparation and modification of nanotubes  

Multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) have a unique structure, chemical, optical 

and electronic properties. This is becoming a potential tool for many possible applications 

including biomedicine. Some studies address the potential aspect of CNTs toxicity to different 

organs.  

The MWCNTs used by us had a diameter between 10–20 nm and a length of about 5–

15 μm. Commercially supplied MWCNTs have no functional groups on their surface. For 

their further use in biomedicine it is necessary to adjust their surface and shorten their length. 

Primary modification includes carboxylation. In our experiment, 5 mg of carbon nanotubes 

(CNTs) were first treated with ultrasound (60 min, 40 W). The effect of ultrasound consists in 

the distribution of individual nanotubes, thus improving surface accessibility to further 

interventions. The sonicated MWCNTs were subsequently oxidized with sulfuric acid and 

nitric acid (3: 1) at 75 °C in the heating nest for 7.5 hours under reflux and stirring at 300 rpm. 

The experimental arrangement is summarized in Fig. 2. The course of the reaction could be 

monitored visually. MWCNTs were increasingly dispersed in the mixture. After completion 

of the carboxylation, the reaction solution and the MWCNTs were subsequently dispersed and 
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washed with ultra-pure water in centrifuge (16,000 g, 30 min). This step was repeated 3 times. 

Subsequently very well dispersed MWCNTs in water were obtained. MWCNTs were 

monitored for 10 days in transparent vials. Over time, very weak sedimentation of MWCNTs 

in water was observed. This fact proves that nanotubes have been modified on their surface by 

hydrophilic functional groups. The MWCNTs were prepared for further experimental use 

(binding with chemotherapeutic agents) and interaction with proteins such as albumin. 

 

 
 

Fig. 2. Experimental Scheme of Carbon Nanotransporter Preparation 
 The first step is the oxidation of carbon nanotubes by chemical oxidation at elevated temperature in the 

environment of nitric acid and sulfuric acid in a ratio of 1: 3. MWCNTs were added to the reaction mixture, 
sonicated and subsequently carboxylated. The prepared product was purified with 18 MΩ ultra-pure water (A). 

Carboxyl functional groups have been formed on the surface of the nanotubes. The pattern of preparation is 
continued by binding of albumin to carbon nanotubes in PBS (pH 6). Albumin on the surface of MWCNTs 

forms a protein corona (B) 
 

Biophysical analysis of albumin 

It is known that proteins form numerous complexes with different complexing agents. 

The reaction with biuret reagent or with pyrogallol red reagent are the most used methods. 

The final complex absorbs light in the range of 540–560 nm [9]. The pyrogallol method is 

based on the pyrogallol red reaction with molybdenum, creating a pink complex with an 

absorption maximum at 470 nm. After binding of the protein by weak coupling interactions to 

this complex in acidic medium, the coloration and displacement of the absorption maximum 

is increased to 600 nm. The absorption of the resulting complex is directly proportional to the 

concentration of the protein. The above-mentioned methods have been used to study protein 
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corona. Concentration dependence of BSA (0–60 g/l) in PBS solution were prepared on the 

absorption signal. We found out that for a pyrogallol red method, the linearity R2 = 0.9987 

was within the concentration range of 0–60 g/l with detection limit of 2.64 g/l (RSD = 1.28 %, 

n = 4). The linearity of the calibration curve of the biuret method was R2 = 0.9985 in a 

concentration range of 0–60 g/l. The detection limit was 8.84 g/l (RSD = 4.28 %, n = 4). 

These methods have demonstrated the presence of albumin on MWCNTs. In other 

experiments, we studied protein corona on SDS PAGE. The nanocarrier was bound by BSA at 

different concentrations and accumulation times. As shown in Fig. 3A it was possible to 

analyse the protein corona in the surface of the MWCNTs. After the conclusion of the 

electrophoresis, the gel was stained with silver protocol and subsequently scanned (1200 dpi). 
 

  

Fig. 3. Analysis of the protein corona 
 Corona formation on MWCNTs of different concentrations of BSA (0, 15, 30, 45, 60 µg/mL) o  n CNTs (200 

µg/mL) at different times in the thermoblock (5, 15, 30, 60 minutes). The temperature was 37 ºC. Positive 
control was BSA (1 µg/mL). Negative control was CNTs (500 µg/mL). SDS PAGE, 60 min, silver staining (A); 

densitograms of gels (B) 
 

Scans of individual samples were transferred to the Qinslab system. The photos were 

processed by the ColorTest program, which assigns intensity to the individual pixels of the 

studied image in the color area. A typical course is shown in Fig. 3B. From experimental data, 

it is clear that the protein corona is produced very quickly on the surface of MWCNTs. With 

increasing time and concentration, the amount of bound albumin grew. We found out that 

MWCNTs binds 40-80 % of albumin on its surface in long-term interaction.  

 

Conclusion 

The protein corona linked to nanocarrier of the drugs can be considered a negative 

phenomenon for the expected decrease in drug efficacy due to its reduced release. However, 

in the case of certain types of malignant tumors, the corona formed by albumin can be used 
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for specific targeting[10]. These malignant tumors express an albumin receptor in an 

increased degree.   
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Abstract 
 Inhibition of LuxS/AI-2 Quorum sensing mediated virulence factors in Vibrio harveyi by essential oils  
from Lamiaceae family 
 The aim of this work was to evaluate the anti-Quorum sensing (LuxS/AI-2) activity of essential oils 
from Lamiaceae family with an emphasis on the essential oil from Thymus vulgare and its major constituents 
carvacrol and thymol via investigation of their influence on the bioluminescence production, biofilm formation 
and swimming motility using strain V. harveyi BB170, a sensor strain for the detection of LuxS/AI-2 type of 
Quorum sensing. We have confirmed that essential oils from Lamiaceae family have the potential to develop 
new anti-Quorum sensing agents to prevent bacterial infections. 
 

Keywords:  Quorum sensing; Vibrio harveyi; AI-2; essential oils; bioluminiscence; motility 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Quorum sensing (QS) je chemický signalizačný proces závislý od bunkovej hustoty, 

pozostávajúci z produkcie, uvoľňovania a detekcie malých signálnych molekúl zvaných 

autoinduktory (AI) [1]. Pri dosiahnutí určitej hustoty bakteriálnej populácie sa AI viažu 

a aktivujú zodpovedné receptory, čo vedie k regulácii génovej expresie [2]. Tento systém 

výrazne ovplyvňuje produkciu virulenčných faktorov, tvorbu biofilmu, bioluminiscenciu, 

motilitu, transfer plazmidov a produkciu sekundárnych metabolitov. Preto interferencia 

s týmto mechanizmom zameraná na signálne molekuly alebo signálne dráhy a inhibícia 

produkcie virulenčných faktorov a tvorby biofilmu by mohla pomôcť riešiť problém 

bakteriálnych infekcií. 

Systém LuxS/AI-2 bol objavený u Vibrio harveyi, kde pôsobí ako časť komplexných 

paralelných systémov na reguláciu bioluminiscencie [3]. AI-2 je rodina látok odvodených od 

4,5-dihydroxy-2,3-pentanedionu (DPD), ktorý je syntetizovaný enzýmom LuxS v  

aktivovanom metylovom cykle  [4]. LuxS je rozšírený u baktérií, čo naznačuje, že AI-2 je 

univerzálny jazyk pre medzibunkovú, medzidruhovú [5] a dokonca medzidoménovú 

komunikáciu  [6].  

Viaceré práce naznačujú, že niektoré medicínske rastliny sú schopné interferovať 

a modulovať bakteriálne komunikačné procesy [6]. Esenciálne oleje (EO) sa využívajú 

444



v tradičnej medicíne, potravinárskom priemysle a mnohých terapeutických aplikáciách [7]. 

Zatiaľ však boli pomerne málo študované vzhľadom na inhibíciu QS, a aj to väčšinou len 

vzhľadom na inhibíciu QS typu AI-1.  

 Cieľom tejto práce bolo preto stanoviť potenciálnu schopnosť esenciálnych olejov 

(EO) z rastlín čeľade Lamiaceae s dôrazom na EO z Thymus vulgare a jeho dve hlavné zložky 

tymol a karvakrol, inhibovať bioluminiscenciu, tvorbu biofilmu a motilitu senzorového 

kmeňa pre  LuxS/AI-2 typ  Quorum sensingu - Vibrio harveyi BB170. 

 

Materiál a metódy 

Bakteriálny kmeň a kultivačné podmienky  

Kmeň Vibrio harveyi BB170 (luxN::Tn5Kan), (ATCC BAA-1117) sme kultivovali cez noc 

v Luria-Marine (LM) médiu pri 30˚C. Pre stanovenie bioluminiscencie sme použili 

autoindukčné médium (AB). 

Určenie minimálnej inhibičnej koncentrácie (MIC) 

Na stanovenie MIC použitých látok sme použili štandardnú mikrodilučnú metódu v 96-

jamkovej mikrotitračnej platničke. Rast baktérií v prítomnosti roztokov testovaných látok sme 

stanovili meraním optickej denzity pri OD600 použitím Varioskan Flash (Thermo Fisher 

Scientific, Fínsko). MIC je definovaná ako najnižšia koncentrácia látky, ktorá úplne 

inhibovala rast baktérií. 

Stanovenie inhibície bioluminiscencie 

Nočnú kultúru V. harveyi sme zriedili v pomere 1:100 v čerstvom AB médiu a po 180 µl 

napipetovali do 96 jamkovej mikrotitračnej platničky obsahujúcej 20 µl testovaných látok vo 

vybraných koncentráciách. Platničky sa inkubovali  pri 30˚C, 24 hod. Bioluminiscenciu sme 

stanovovali ako svetelné jednotky (LU) paralelne s meraním optickej denzity (OD600) 

pomocou Varioskan Flash. Pomer LU/OD sme vyjadrili ako relatívnu bioluminiscenciu  

(RLU). 

Stanovenie antibiofilmového  účinku 

Inhibíciu biofilmu sme stanovili v 96-jamkových mikrotitračných platničkách. Po 24 hod. 

statickej kultivácii buniek v prítomnosti sledovaných látok sme vytvorený biofilm 

kvantifikovali  farbením kryštálovou violeťou metódou podľa Stepanovic (2007) [8].  

Stanovenie  motility  

Použili sme LM médium s 0,3% agarom doplnené o tymiánový EO, tymol alebo karvakrol vo 

vybraných koncentráciách. Misky sme inokulovali 3 µl nočnej kultúry V. harveyi BB170 

a inkubovali 16 hod. pri 30˚C.  
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Výsledky a diskusia 

 Minimálne inhibičné koncentrácie jedenástich esenciálnych olejov z rastlín čeľade 

Lamiaceae sme stanovili v rozsahu  od 3,25 do 12,5 μl/ml. Podľa Defoirdt a kol. (2013) [9] je 

pre potenciálne inhibítory QS dôležité, že ich inhibičný účinok sa prejavuje v subinhibičných 

koncentráciách, preto sme pre ďalšie experimenty použili testované látky v rozsahu 1/16 až 

1/2 MIC.  

 Keďže bioluminiscencia závisí od fyziologického stavu kultúry, populačnej hustoty 

a rastovej rýchlosti [9], monitorovali sme ju paralelne s optickou denzitou v dvojhodinových 

intervaloch. Na obr. 1 je percentuálne vyjadrená inhibícia relatívnej bioluminiscencie (RLU)  

v prítomnosti EO v subinhibičných koncentráciách v 6. hodine, kedy V. harveyi prejavuje 

najvyššiu bioluminiscenciu a rast kultúry je dobre pozorovateľný. Všetky testované EO 

znižujú RLU dávkovo závislým spôsobom. V testovaných subinhibičných koncentráciách 

inhibujú RLU v rozsahu 24 - 95%. 

 

 
 

Obr. 1. Inhibičné účinky EO na bioluminiscenciu  V. harveyi BB170 
  

 Tvorba biofilmu vo V. harveyi je regulovaná Quorum sensing systémom [10], preto 

sme overili, či stanovený vplyv EO na bioluminiscenciu je porovnateľný s potenciálnym 

antibiofilmovým účinkom. Zistili sme, že subinhibičné koncentrácie EO účinne inhibujúce 

RLU spôsobili maximálne 65% inhibíciu tvorby biofilmu (Obr. 2). V najvyššej netoxickej 

koncentráii 1/2 MIC antibiofilmový účinok EO varíroval od 25 % inhibície u Lavandula 
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angustifolia po 65% inhibíciu u druhov Salvia a Thymus. Vo vyšších koncentráciách bol 

antibiofilmový účinok esenciálnych olejov vyšší, avšak ten už bol dôsledkom ich  

antibakteriálneho účinku.  

 

 
 

Obr. 2. Inhibičný účinok EO na tvorbu biofilmu  V. harveyi BB170 
 

V druhej časti experimentu sme sa venovali dvom izomérnym fenolickým 

monoterpénom - tymolu a karvakrolu, ktoré patria medzi majoritné zložky esenciálneho oleja  

z Thymus vulgare. 

Obe látky majú silný antibakteriálny účinok (MIC = 0,078 μl/ml). Použili sme ich 

v zodpovedajúcich subinhibičných koncentráciách. Prekvapujúco, obe látky inhibovali 

bioluminiscenciu omnoho menej v porovnaní s esenciálnym olejom.  Zatiaľ čo esenciálny olej 

z T. vulgare v 1/2 MIC inhiboval RLU o 94% (Obr.1), prídavok karvakrolu a  tymolu v 1/2 

MIC redukoval RLU o 27%, resp. 20% (Obr.3). Podobne, antibiofilmový účinok karvakrolu a 

tymolu bol tiež  nižší v porovnaní s EO. V 1/2 MIC tymiánový olej inhiboval tvorbu  biofilmu  

62% (Obr. 2), zatiaľ čo karvakrol o 34% a tymol o 28% (Obr. 4). 
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Nakoniec sme pozorovali motilitu V. harveyi v prítomnosti esenciálneho oleja 

z T.vulgare, tymolu a karvakrolu v sub-MIC (Obr. 5). Tymol a karvakrol inhibovali motilitu 

o 65% a 60% v koncentrácii  1/2 MIC.  Keďže bičíkmi sprostredkovaná motilita hrá dôležitú 

úlohu v QS regulovanej produkcii biofilmu u V. harveyi, prerušenie alebo zníženie motility 

môže potenciálne inhibovať tvorbu a šírenie sa biofilmu [11]. 

 

 
 

Obr. 5. Inhibičný účinok tymolu na motilitu V. harveyi BB170. a-MIC, b-1/2 MIC, c-1/4 MIC, d-kontrola 
 

Pozorovaním a porovnávaním účinkov EO z rodiny Lamiaceae a hlavných zložiek 

z vybraného tymiánového esenciálneho oleja – tymolu a karvakrolu sme zistili nižšie 

inhibičné účinky samotných látok na bioluminiscenciu, tvorbu biofilmu a motilitu 

v porovnaní s komplexným tymiánovým EO. Z našich výsledkov vyplýva, že tieto majoritne 

zastúpené zložky nezohrávajú hlavnú úlohu pri inhibícii QS, alebo nemajú samostatne taký 

Obr. 3. Inhibičný účinok karvakrolu a tymolu na    
bioluminiscenciu V. harveyi BB170 

Obr. 4. Inhibičný účinok tymolu a karvakrolu na 
tvorbu biofilmu V. harveyi BB170 
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zásadný účinok. Esenciálne oleje obsahujú zmes mnohých zlúčenín v rôznom množstevnom 

zastúpení. Keďže sa účinok testovaných EO na bioluminiscenciu výrazne neodlišoval, je 

možné, že za anti-QS vlastnosti zodpovedá nejaká zložka minoritne zastúpená v celej čeľadi  

Lamiaceae. Inou možnosťou je, že anti-QS účinok je výsledkom kombinácie viacerých 

zložiek EO. 

 

Záver 

Potvrdili sme, že esenciálne oleje z rastlín čeľade Lamiaceae majú potenciál pre vývoj 

nových anti-Quorum sensing agensov pre prevenciu bakteriálnych infekcií. 
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Abstract 
The effect of early development on damaging behaviour in Japanese quail 
Poultry production is the fastest growing sector of animal production. Animal welfare issues represent 

one of the key priorities of the EU animal production. The aim of this study was to examine the effects of 
maternal care on damaging behaviour in Japanese quail. Quail chicks were reared by adoptive mother hens 
(mothered) or under the heating lamps (non-mothered) during the first 3 weeks of age. After that time animals 
were moved to deep litter pens and behavioural observations were made at 5, 8 and 12 weeks of age, registering 
general activity and damaging behaviour. Animals were also tested in the emergence test at2 and 13 weeks of 
age. While general activity was not affected, mothered group showed significantly less damaging behaviour than 
non-mothered group, especially toe pecking. There was no effect of maternal care on fearfulness. Based on the 
results, maternal care can positively modulate behaviour of the chicks by reducing damaging behaviour. 

 
Keywords: maternal care, Japanese quail, damaging behaviour 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Produkcia hydiny je najrýchlejšie rastúcim sektorom živočíšnej výroby. Jedným 

z vážnych problémov chovu nosníc je ozobávanie peria, ktoré má negatívny dopad nielen na 

život zvierat, ale aj ekonomiku chovu. Dôsledkami tohto poškodzujúceho správania sú 

vzrastajúce nároky zvierat na krmivo [1], pokles produkcie vajec [2] a v extrémnych 

prípadoch aj mortalita [3]. Materská starostlivosť je jedným z faktorov, ktorý môže mať 

potenciálne vplyv na rozvoj poškodzujúceho správania. 

Hydina všeobecne patrí medzi prekociálne druhy vtákov, no napriek tomu mláďatá 

prvých 12 dní po vyliahnutí  nie sú ešte plne schopné regulovať svoju telesnú teplotu [4] a 

v prirodzených podmienkach im matky poskytujú teplé a tmavé miesto na odpočinok,  ako aj 

potrebnú ochranu [5, 6]. Popri tom matka aktívne moduluje správanie kurčiat tým, že ich 

aktívne nabáda, aby sa pripojili k aktivitám, ktoré práve vykonáva [7, 8]. Materská 

starostlivosť dáva možnosti učiť sa špecifické a prirodzené prejavy správania v raných 

štádiách vývinu a jej absencia v komerčnom chove obmedzuje možnosti pre rozvoj 

prirodzených prejavov správania v dospelosti [9]. Vzniká preto viac priestoru pre vznik 

abnormálnych prejavov správania ako je ozobávanie peria [8]. 

Väčšina doterajšieho experimentálneho výskumu poškodzujúceho správania hydiny je 

zameraná na kuru domácu (Gallus gallus domesticus).Cieľom práce preto bolo priniesť viac 
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poznatkov o poškodzujúcom správaní, vrátane ozobávaní peria, aj u prepelice japonskej 

(Coturnix japonica), a tiež preskúmať vplyv materskej starostlivosti na rozvoj tohto 

správania. 

 

Materiál a metódy 
V experimente bolo použitých 28 samíc prepelice japonskej (Coturnix japonica), 14 

jedincov po vyliahnutí odchovaných s adoptívnou matkou (E – experimentálna skupina) a 14 

jedincov odchovaných bez adoptívnej matky (K – kontrolná skupina). Zvieratá boli po 

oddelení od matky (4. týždeň veku mláďat) chované vo výbehoch s hlbokou podstielkou 

(h:š:v 100 x 170 x 200 cm). Výbehy boli vybavené kŕmnymi žľabmi, kvapkovými 

napájačkami a malými hniezdami. Vo výbehu bola tiež nainštalovaná kamera (Hik Vision, typ 

DS-2CD2020F-I., Čína) na zaznamenávanie správania zvierat v domácom prostredí. Svetelný 

režim bol 14L:10D, prístup k potrave a vode bol zvieratám umožnený ad libitum počas celého 

trvania pokusu. Pokus bol schválený etickou komisiou Centra biovied SAV – UBGZ. 

 

Pozorovanie správania v domácom prostredí 

Správanie mláďat v domácom prostredí bolo pozorované vo veku 5, 8 a 12 týždňov. 

Nahrávanie záznamov prebiehalo po dobu jednej hodiny ráno (7:00-8:00), na obed (13:00-

14:00) a večer (18:00-19:00) počas troch vybraných dní. Vyhodnocované boli nasledovné 

formy správania- inaktívne správanie: státie, odpočinok; aktívne správanie: lokomócia, 

exploračné správanie, zobanie podstielky, hrabanie podstielky, popolenie, čistenie peria, 

kŕmenie; poškodzujúce správanie (vo všetkých kategóriách bola registrovaná frekvencia 

daných aj prijatých zobnutí): jemné ozobávanie peria (GFP), prudké ozobávanie peria (SFP), 

zobanie na prsty, agresívne zobanie. Frekvencia rôznych foriem poškodzujúceho správania 

bola vyhodnocovaná v celej dĺžke záznamu. Ostatné registrované typy správania boli 

vyhodnocované v päťminútových intervaloch. 

 

Test úrovne strachu 

Úroveň strachu mláďat bola posudzovaná na základe testu vynorenia (ET – angl. 

Emergence Test) v 2. a 13. týždni veku. Pokusné zvieratá boli do testovacej arény vpúšťané 

jednotlivo zo štartovacieho boxu, v ktorom strávili približne 1 minútu, kým sa upokojili a boli 

pripravené na testovanie. Následne boli dvierka štartovacieho boxu otvorené a od tohto 

momentu bola meraná latencia vynorenia celého tela testovaného zvieraťa zo štartovacieho 

boxu do priestoru testovacej arény. Maximálna dĺžka pozorovania bola 5 min, pričom 
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testovanie bolo ukončené po vynorení celého zvieraťa. V prípade, že sa niektoré zo zvierat 

v priebehu piatich minút nevynorilo, bolo mu udelené skóre 300 s. 

Dáta z behaviorálnych pozorovaní aj test úrovne strachu boli analyzované pomocou 

analýzy rozptylu (procedúra GLM, SAS). 

 

Výsledky a diskusia 

Pozorovanie správania v domácom prostredí 

Odchov s matkou ovplyvnil pozitívne redukciu poškodzujúceho správania. Z hľadiska 

početnosti rôznych foriem poškodzujúceho správania boli najfrekventovanejšie dané aj prijaté 

GFP, zobanie na prsty, zatiaľ čo menšiu frekvenciu malo agresívne zobanie a najnižšiu SFP 

(Obr. 1.). Prítomnosť matky znížila frekvenciu daného GFP (F1,238 = 14,08; P < 0,001; E 0,77 

± 0,10 zobnutí/h; K 1,37 ± 0,13 zobnutí/h), ako aj zobania na prsty (F1,238 = 5,64; P < 0,05; K 

1,48 ± 0,45 zobnutia/h; E 0,39 ± 0,13 zobnutia/h). V prípade agresívneho zobania rovnaký 

trend nebol signifikantný. Podobný bol aj vplyv na prijaté zobanie. Prítomnosť matky znížila 

signifikantne frekvenciu prijatého SFP (F1,238 = 4,96; P <0,05; E 0,02 ± 0,01zobnutí/h; K 0,07 

± 0,03 zobnutí/h), zobania na prsty (F1,238 = 12,0; P < 0.001; K 1,31 ± 0,22 zobnutia/h; E 0,49 

± 0,11 zobnutia/h) aj agresívneho zobania (F1,238 = 2,92; P < 0.01; E = 0,07 ± 0,03 zobnutí/h; 

K = 0,30 ± 0,07 zobnutí/h). Zníženie v prípade prijatého GFP nedosiahlo hladinu štatistickej 

významnosti. 

 Pozorovaný bol tiež signifikantný vplyv veku na dané (F2,238 = 6,01; P < 0,01) a prijaté 

zobanie na prsty (F2,238 = 30,76; P < 0,001) so signifikantnými rozdielmi medzi skupinami až 

v 12. týždni veku (dané: K 3,14 ± 1,16 zobnutí/h; E 0,76 ± 0,32 zobnutí/h, P < 0,05; prijaté: K 

2,83 ± 0,47 zobnutí/h; E 1,29 ± 0,28 zobnutí/h, P < 0,001). 

Tieto výsledky naznačujú pozitívny vplyv prítomnosti matky v ranom veku na redukciu 

rôznych foriem poškodzujúceho zobania. Napriek tomu, nejednoznačnosť výsledkov medzi 

prácami v danej oblasti [10, 11] poukazuje aj na možný vplyv iných faktorov.  

Prítomnosť matky neovplyvnila žiaden z ostatných sledovaných typov správania okrem 

hrabania v podstielke. Signifikantne vyšší podiel tohto správania bol zaznamenaný 

v kontrolnej skupine, t.j. v skupine chovanej bez matky (F1,238 = 3,93;P <0,05; K 1,65 ± 0,43 

%; E 0,73 ± 0,28 %). 
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Obr. 1. Poškodzujúce správanie pozorované v odchove bez matky a odchove s matkou.  

Dáta predstavujú priemernú frekvenciu zobnutí/h ± SEM. GFP – angl. Gentle Feather Pecking - jemné 
ozobávanie peria, SFP – angl. Severe Feather Pecking - prudké ozobávanie peria, TP – angl. Toe Pecking – 
ozobávanie prstov, TP – angl. Aggressive Pecking – agresívne zobanie; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 

 

Väčšina doterajšieho výskumu zaoberajúca sa poškodzujúcim správaním hydiny 

primárne popisuje výskyt prudkého ozobávania peria u nosníc a ozobávanie prstov býva 

spomínané len zriedka a okrajovo [12, 13]. Naše pozorovania na prepeliciach síce 

zaznamenali výskyt SFP so signifikantným efektom odchovu s matkou, no celkovo iba vo 

veľmi malom množstve. Nízky výskyt SFP v experimentálnej praxi je bežný, pokiaľ 

nehovoríme o líniách nosníc selektovaných na ozobávanie peria [8, 14]. Dokazuje to aj práca 

Shimmura, Kamimura [7],ktorí pozorovali iba malý alebo žiaden výskyt SFP, avšak ich 

pozorovania prebiehali iba do 2. až 3. týždňa života sliepok. Pri dlhodobom sledovaní výskytu 

SFP bol preukázaný nárast jeho výskytu s vekom [11] a preto je možné, že zvieratá v našom 

experimente nedosiahli vek, kedy by sa SFP mohlo plne rozvinúť. Možné je aj to, že v chove 

prepelíc nie je ozobávanie peria tak výrazným problémom ako v chove nosníc a prevláda skôr 

iný druh poškodzujúceho správania. V našich experimentoch bolo ozobávanie prstov omnoho 

výraznejšie než ozobávanie peria, pričom spôsobovalo viditeľné povrchové zranenia u oboch 

testovaných skupín. 

 

Test úrovne strachu 

Rozdiely v latencii vynorenia tela medzi skupinami neboli štatisticky významné (F1,37 = 

0,40; P = 0,530), a teda sa nepreukázal vplyv prítomnosti matky na úroveň strachu. Celkovo 

bol však pozorovaný signifikantný vplyv veku (F1,37 = 20,92; P<0,001). Tukey-Kramer 

analýza odhalila signifikantné predĺženie latencie vynorenia tela s vekom v experimentálnej 

skupine (vek 2 týždne:20,57 ± 8,45 s; 13 týždňov: 199,57 ± 34,47 s; P<0,001) (Obr. 2.).  
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Obr. 2. Test vynorenia. Dáta predstavujú priemernú latenciu vynorenia tela ± SEM. *P<0,05; **P<0,01; 

***P<0,001 
 

Predĺženie latencie vynorenia tela odzrkadľuje nárast miery strachu [15]. Aj keď vo 

veku dvoch týždňov nebol rozdiel v latencii signifikantný, latencia vynorenia tela bola mierne 

nižšia práve v skupine odchovávanej s matkou. Následný výrazný nárast v 13. týždni, kedy už 

mláďatá neboli v kontakte s adoptívnou matkou, mohol byť spôsobený postupným oslabením 

predošlého vplyvu matiek. Navyše, po presune do výbehov s hlbokou podstielkou jedince 

prešli tvorbou novej sociálnej skupiny, čo je považované za stresujúci faktor [16], ktorý tiež 

mohol ovplyvniť výsledky behaviorálneho testovania. Pozitívny vplyv materskej starostlivosti 

na znižovanie miery strachu už v minulosti pozorovali Roden and Wechsler [17], no taktiež sa 

ukázalo, že miera vplyvu záleží aj na individualite samotnej adoptívnej matky [18]. 

 

Záver 

 Naše výsledky potvrdili doterajšie zistenia, že aj u prekociálnych druhov vtákov, akým 

je prepelica japonská, má materská starostlivosť v raných štádiách vývinu význam v rámci 

modulácie niektorých prejavov správania. Tento vplyv síce má presah až do dospelosti, avšak 

je zjavné jeho oslabovanie s narastajúcim vekom mláďat. Napriek tomu možno tvrdiť, že 

prítomnosť matky má pozitívny vplyv a prispieva k pomalšiemu rozvoju poškodzujúceho 

správania.  

Na rozdiel od nosníc, u ktorých je najčastejšou formou poškodzujúceho správania 

ozobávanie peria, výsledky tohto experimentu naznačujú, že u prepelíc skôr dominuje 

ozobávanie prstov. Do budúcna by mohlo byť prínosné sledovať vývin poškodzujúceho 

správania v častejších intervaloch a v širšom časovom rozmedzí pre lepšiu identifikáciu 

454



samotného vývinu správania ako aj vplyvu podmienok odchovu.  
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Abstract 
Cloning and expression of tail-fiber proteins from phages infected enterobacterial strains 
With growing occurence of bacterial strains resistant to antibiotics, the need of a new way of treating 

bacterial infections is rising. The usage of  whole bacteriophages as a substitute for antibiotics offers a possible 
solution for this problem, but their practical application is not generally approved. In presented work we used 
only certain  gene sequences from bacteriophages  which resulted in production of phage tail fiber proteins and 
their chaperones. The aim of this production is the attachment of fiber tail proteins to magnetic beads and the use 
of this complex to detect the presence of bacteria or to provide enhanced sensitivity in combination with other 
detection methods. 
 

Keywords: bacteriophages; long tail-fiber proteins; chaperon 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bakteriofágy, ako aj ich schopnosť napádať vybrané druhy baktérií, sú ľudstvu známe 

už dlhý čas. S pribúdajúcim množstvom infekcií spôsobených baktériami rezistentnými na 

antibiotiká rastie požiadavka na vývoj alternatívnych spôsobov terapie. Jeden z takýchto 

spôsobov predstavuje aj tzv. fágová terapia. Napriek mnohým pozitívnym vlastnostiam je 

schválenie fágových preparátov ako terapeutických činiteľov problematické a vyžaduje ďalšie 

podrobné štúdie ich interakcií s cieľovým organizmom. Jedným zo spôsobov ako sa vyhnúť 

týmto problémom je využitie samostatných fágových proteínov, ktoré si zachovávajú 

benefičné vlastnosti aj v izolovanom stave. Takéto použitie samostatných proteínov by našlo 

uplatnenie nielen vo fágovej terapii, ale napríklad aj v detekcii patogénnych baktérii 

v najrôznejších oblastiach. 

Rýchla a spoľahlivá metóda na detekciu patogénov je nevyhnutná v oblastiach akými 

sú: nemocničné priestory a nástroje, stravovacie zariadenia, potravinové prevádzky a mnoho 

ďalších. Všeobecne v súčasnosti používané metódy sa stretávajú s dvomi hlavnými 

problémami: buď nie sú dostatočne rýchle (mikroskopia a makroskopia vyžadujú zdĺhavú 

kultiváciu), alebo majú nedostatočnú citlivosť. Porovnanie základných diagnostických metód 

je zhrnuté v priloženej tabuľke (Tab.1) 

456



Tab. 1. Porovnanie detekčných metód – prevzaté z Royal Society of Chemistry [1] 
 

Charakteristika Biochemické 

testy 

Chromogénne 

médiá 

MALDI-TOF PCR Microarray Sekvenovanie 

Senzitivita ++ ++  +++ +++ +++ +++ 

Špecificita ++ + +++ +++ +++ +++ 

Cena ++ + ++ +++ ++++ ++++ 

Komplexita ++ + ++ ++ + ++++ 

Priama detekcia 

z klinických 

vzoriek 

Nie Áno Nie Áno Áno Nie 

Čas (h) 2-3 >16 0,2-3 2 1 >24 

 

Kandidátom na takéto využitie sú fágové tail-fiber proteíny, ktoré sú esenciálne pre 

rozoznanie a väzbu bakteriofága na konkrétny druh baktérií – vystupujú ako „receptor binding 

proteins“ (RBP). Ich vlastnosti sa medzi rôznymi druhmi bakteriofágov môžu výrazne líšiť 

a sú determinované baktériami, na ktoré sa fág viaže.  

Okrem väzobnej funkcie, podmienenej N-terminálnou doménou proteínu, sa 

u niektorých tail-fiber proteínov môžu vyskytovať aj enzymatické vlastnosti (podmienené 

prítomnosťou domény s takouto vlastnosťou), ktoré majú potenciálne využitie pri eliminácii 

baktérií [2]. Zároveň bola preukázaná ich odolnosť voči rozličným podmienkam akými sú 

teplota, prítomnosť detergentov [3], pH prostredia (kyslé prostredie tráviaceho traktu), čo len  

potvrdzuje možnosti ich potencionálneho využitia v praxi. Táto odolnosť je podmienená ich 

multimérnosťou a bohatou β-helikálnou štruktúrou. Na to, aby k multimerizácií došlo, 

v mnohých prípadoch musí byť prítomný chaperón (C terminálna doména), ktorý túto reakciu 

katalyzuje [4]. 

Naším cieľom je pripraviť konštrukty pozostávajúce z expresného plazmidového 

vektora a génu pre tail-fiber proteín z vybraných bakteriofágov infikujúcich enterobaktérie. 

Takisto je naším cieľom pripraviť konštrukt na expresiu chaperónov, ktoré zabezpečia 

správne skladanie exprimovaných proteínov v expresných bunkách BL21(DE3). Po expresii 

a purifikácii týchto proteínov je cieľom ich imobilizácia na Ni-NTA Magnetic Agarose Beads 

(Quiagen) a overenie ich schopnosti viazať kmene enterobakterií podľa hostiteľskej 

špecificity použitých bakteriofágov. 
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Materiál a metódy 

Použité kmene a plazmidy 

 V práci sme použili bakteriálne kmene E. coli BL 21 (DE3), E. coli DH5α, 

bakteriofágy Dev-CD-23823, Dev-CT57, T7, Dev2, vB-Eco_KMB22 a vB-Eco_KMB23. Na 

expresiu sme využili  plazmidy pET28B+, pACYC-DUET.   

PCR 

Pomocou PCR sme z fágovej templátovej DNA amplifikovali gény pre T7-tail-fiber 

(gp17),  vB-Eco_KMB22  long tail-fiber (gp254), tail-fiber adhesin catalyst (gp255), phage 

tail fiber assembly protein vB-Eco_KMB23 tail fiber protein (gp213), phage tail-fiber adhesin 

catalyst (gp214) a phage tail-fiber assembly protein. 

Izolácia plazmidovej DNA 

Postupovali sme pomocou kitu High-Speed Plasmid Mini Kit (Geneaid). 

Štiepenie a ligácia 

PCR produkty a vektory sme štiepili príslušnými restrikčnými endonukleázami. 

Následne sme pripravili ligačnú zmes podľa návodu T4 DNA Ligase (BioLabs), kedy sme 

dlhé tail-fiber gény klonovali samostatne do expresného vektoru pET28b+ a krátke chaperóny 

po dvojiciach do vektoru pACYC-Duet. 

Transformácia a indukcia expresie 

Na transformáciu buniek a indukciu expresie tail-fiber génov sme použili  konštrukty 

pET28-CD23gp41, pET28-CT57gp40, pET28-DEV2gp17, pET28-T7gp17, pET28-

KMB22gp254, pET28-KMB23gp213, a expresné bunky E. coli BL21 (DE3). Expresiu sme 

indukovali pridaním IPTG do výslednej koncentrácie 1 mmol.l-1.  

SDS-PAGE  

Vzorky z expresie proteínov, homogenizácie a purifikácie sme analyzovali 

elektroforézou v 6-10 % SDS PAGE.  

 

Výsledky a diskusia 

V našom laboratóriu sa dlhodobo venujeme hľadaniu a charakterizácii bakteriofágov 

infikujúcich rôzne druhy patogénnych baktérií. Na základe predchádzajúcich výsledkov, keď 

sa nám podarilo identifikovať, osekvenovať a charakterizovať bakteriofágy infikujúce rôzne 

druhy enterobaktérií, sme sa rozhodli pre štúdium tail-fiber proteínov týchto fágov. Vybrali 

sme  šesť bakteriofágov infikujúcich kmene Cronobacter spp.  resp. E. coli, teda 

bakteriofágy: T7, vB-Eco_KMB22 a vB-Eco_KMB23 infikujúce E.coli a DEV2, Dev-CD-

23823 a Dev-CT57 infikujúce Cronobacter spp. 
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  Baktérie E. coli a Cronobacter spp.  boli detekované ako častý kontaminant 

v potravinárskom priemysle, a teda aj ako zdroj infekcií. Naším cieľom je vyvinúť metódu, 

ktorá by prispela k lepšej identifikácii týchto baktérií v potravinárskom priemysle. 

Predpokladáme, že tail-fiber proteíny bude možné využiť ako afinitný ligand na koncentráciu 

baktérií vo vzorkách na zvýšenie detekčného limitu a kvantifikačnú analýzu. 

Na základe sekvencie jednotlivých fágov sme navrhli primery na amplifikáciu tail-

fiber génov a chaperónov potrebných na správne poskladanie proteínov. Ako vidieť na 

Obr.1A, získali sme PCR produkty, ktoré sme následne použili na vytvorenie konštruktov, 

pET28-T7gp17, pET28-KMB22gp254 a pET28-KMB23gp213(Obr. 1B). Konštrukty pET28-

CD23gp41, pET28-CT57gp40, pET28-DEV2gp17 boli pripravené v predchádzajúcom období 

(Kajsík, nepublikované). 

 
Obr. 1. Agarózová elektroforéza  

Gél A obsahuje PCR produkty získané z fágovej DNA: 1-pozitívna kontrola (PK), 2-negatívna kontrola (NK), 
3–vKMB22 long tail-fiber, 4-NK, 5-vKMB22 chaperón, 6–ladder, 7– PK, 8– NK 9-vKMB23 long tail-fiber, 10–
NK, 11–vKMB23 chaperón sh  Gél B obsahuje plazmidové konštrukty: 1– NK,  2– vKMB23 chaperón 57A, 3 – 

ladder, 4 – vKMB22 chaperón 57A, 5 – vKMB23 chaperón, 6 – vKMB23 tail-fiber 
 

PCR produkty sme klonovali do expresného vektoru pET28B. PCR produkty a takisto 

vektor sme štiepili príslušnými restrikčnými endonukleázami, prečistili a ligovali pomocou 

T4 ligázy. Výsledné mapy vybraných konštruktov sú zobrazené na Obr.2.  

 

 
Obr. 2. Mapy konštruktov 

 a) expresný vektor pET28-KMB22 tail-fiber, b) chaperóny v pACYC-DUET vektore. Týmito 
konštruktami sme transformovali epxresné bunky Bl21(DE3) a indukovali expresiu pridaním IPTG Obr.3. 
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Obr. 3. Sledovanie expresie  

Gél A: 1-negatívna kontrola, 2-T7 tail-fiber v čase 1h, 3- T7 long tail-fiber v čase 2h, 4- pelet, 5- supernatatnt, 6- 
ladder, 7-vKMB22 long tail-fiber v čase 1h, 8- vKMB22 long tail-fiber v čase 2h, 9- pelet, 10-  supernatant Gél 

B: 1-negatívna konrola, 2-vKMB22 chaperón v čase 1h, 3- vKMB22 chaperón v čase 2h, 4- pelet, 5- 
supernatant, 6- ladder 

 

Na obrázku 3A vidno, že väčšina proteínu T7 tail-fiber bola v nerozpustnej forme 

v pelete a menšie množstvo aj v supernatante. Podobný výsledok sme dosiahli aj v prípade 

KMB22 long fiber proteínu. Tiež krátky chaperón sa exprimoval v nerozpustnej forme. 

Nakoľko je väčšina cieľových proteínov obsiahnutá v pelete, ďalším cieľom bude získanie 

väčšieho množstva proteínu práve v supernatante, ktorý potom použijeme na purifikáci 

a imobilizáciu na magnetických agarózových guličkách. Tieto následne otestujeme na 

príslušných bakteriálnych kmeňoch podľa hostiteľskej špecificity fága. 

 

Záver 

V predloženej práci sa nám podarilo pripraviť génové konštrukty pET28-CD23gp4, 

pET28-CT57gp40, pET28-DEV2gp17, pET28-T7gp17, pET28-KMB22gp254, pET28-

KMB23gp213 a indukovať ich expresiu v kompetentných bunkách. Zistili sme, že väčšia časť 

proteínu bola produkovaná v nerozpustnej forme, čo bude predmetom ďalšieho štúdia. 
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Abstract 
Comparison of cultivation conditions for production thermostable catalase-peroxidase in E. coli 
 Catalase-peroxidase (KatG) is present in many microorganisms where there are responsible for the 

degradation of reactive forms of oxygen that is produced as a product of metabolic pathways. Degradation of 
hydrogen peroxide to oxygen and water reduces oxidative stress in cell. The production of the AfKatG target 
protein took place in three strains of Escherichia coli under different cultivation conditions. By optimizing the 
conditions, the temperature of cultivation at 37 ° C in the Terrific Broth, we managed to produce the most of 
termostable AfKatG protein in the E. coli C41 (DE3) strain, making up almost 22 % of the total protein. The 
highest total activity of AfKatG protein catalase was recorded in E. coli C43 (DE3) cells at 50 °C and peroxidase 
at 40 °C. 
 

Keywords:  catalase-peroxidase; hydrogen peroxide; biotechnology  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Katalázy-peroxidázy, skrátene KatG, sú bifunkčné enzýmy prítomné v baktériách, 

archaebaktériách a niektorých hubách. U živočíchov sa nevyskytujú [1]. Prvý príklad tohto 

enzýmu, HPI alebo hydroperoxidáza I z Escherichia coli, bol pôvodne charakterizovaný ako 

kataláza so širokospektrálnou peroxidázovou aktivitou, z čoho bol odvodený názov skupiny 

"kataláza-peroxidáza" [2].  

KatG sú homodiméry alebo homotetraméry s veľkosťou podjednotiek ~ 80 kDa, 

pričom každá pozostáva z dvoch sekvenčne príbuzných domén, ktoré vznikli z duplikácie 

a fúzie peroxidázových génov.  

Ich prioritou je katalyzovať rozklad peroxidu vodíka (H2O2). Vyznačujú sa vysokým 

turnover číslom, kedy jedna molekula katalázy dokáže premeniť v priebehu pár sekúnd 

milióny molekúl H2O2 na vodu a kyslík [3]. Taktiež využívajú H2O2 ako aktivátor pri 

oxidácii toxických látok, fenolov, kyseliny mravčej, formaldehydov a alkoholov [4].  

Vďaka svojim biochemickým vlastnostiam našli tieto enzýmy využitie v rôznych 
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analytických a diagnostických metódach vo forme biosenzorov a biomarkerov. V poslednej 

dobe sú úzko späté s liečbou onkologických ochorení či cukrovky. V potravinárskom 

priemysle sa využívajú na odstraňovanie H2O2 z mlieka pred výrobou syrov. Svoje uplatnenie 

našli aj v textilnom, papierenskom či kozmetickom odvetví [5]. 

Kataláza-peroxidáza AfKatG pochádza z hypertermofilného sulfátredukujúceho 

archeóna Archaeoglobus fulgidus, pre ktorého sú vyššie teploty (približne 83 °C) ideálnymi 

teplotami pre rast [6]. 

Cieľom práce bolo optimalizovať podmienky kultivácie (rastové médiá a teplota) 

expresných kmeňov Escherichia coli, ktoré exprimovali proteín AfKatG. Ďalším krokom bola 

charakterizácia enzýmovej aktivity požadovaného proteínu, ktorú sme stanovovali 

z termostabilnej frakcie produkovaného proteínu.  

 

Materiál a metódy 

Použité kmene a plazmidy  

V práci boli použité expresné kmene Escherichia coli BL21 (DE3) s genotypom F–

 ompT gal dcm lon hsdSB(rB
–mB

–) λ(DE3 [lacI lacUV5-T7p07 ind1 sam7 nin5]) [malB+]K-

12(λS), E. coli C41 (DE3) F– ompT gal dcm hsdSB(rB
- mB

-)(DE3) a E. coli C43 (DE3) F–

 ompT gal dcm hsdSB(rB
- mB

-)(DE3) a klonovací vektor pET-21A s klonovaným génom pre 

AfKatG katalázu-peroxidázu z hypertermofilného archeónu Archaeoglobus fulgidus.   

 

Expresia proteínov, solubilita a termostabilita 

Z nočnej kultúry buniek E. coli BL21 (DE3), E. coli C41 (DE3) a E. coli C43 (DE3) s 

expresným plazmidom s génom pre AfKatG katalázu-peroxidázu sme preočkovali 0,5 ml do 

50 ml čerstvého LB a TB média. Po rozrastení buniek do OD600 = 0,5 sme do média pridali 1 

mM IPTG (induktor) a hemín (prekurzor hému). Expresia proteínov prebiehala 4 hodiny pri 

teplote 28 °C a 37 °C pričom sme po každej hodine odoberali vzorky na SDS-PAGE analýzu.  

Po skončení nadprodukcie sme bunky usadili 20 min centrifugáciou pri 7 690 g 

a teplote 4 °C. Bunky v pelete sme homogenizovali sonikáciou (20 % amplitúda, 15 s pulz, 45 

s chladenie, 8 min 15 s) v 10 ml sonikačného roztoku s pH 8 (50 mM Tris HCl; 0,5 M NaCl). 

Homogenát sme centrifugovali pri 7 690 g na 20 min pri 4 ˚C. Zo vzniknutých frakcií 

supernatantu a sedimentu sme odobrali vzorky pre ďalšiu analýzu. 

Pre stanovenie podielu termostabilných proteínov sme supernatant zahrievali po dobu 

20 min pri 70 °C a 300 rpm. Taktiež sme zo vzniknutých frakcií odobrali vzorky pre SDS-

PAGE analýzu, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej v Laemmli a kol. (1970) [7].  
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Koncentráciu proteínov sme stanovovali pomocou Bradfordovej reakcie (1976) [8]. 

Stanovenie enzýmovej aktivity 

Aktivity sme merali na spektrofotometri, katalázovú pri vlnovej dĺžke 240 nm (ε240 nm 

= 43,6 M-1 cm-1) v 100 mM pufri fosfátu sodného s pH 6 a 10 mM peroxidu vodíka 

a peroxidázovú aktivitu pri vlnovej dĺžke 420 nm, prípadne 405 nm (ε420 nm = 36 000 M-1 cm-

1 ε405 nm = 36 800 M-1 cm-1) v 50 mM fosfátovom pufri s pH 4,5, pričom sme ako substrát 

použili 0,9 mM ABTS. Aktivátorom peroxidázovej aktivity bola 2 mM kyselina perooctová 

(príp. 0,006 % peroxid vodíka). Meranie prebiehalo po dobu 2 minút.  

 

Výsledky a diskusia 

Na produkciu AfKatG z Archaeoglobus fulgidus sme využívali rôzne kmene 

Escherichia coli, konkrétne C41(DE3), C43(DE3) a BL21(DE3) a rôzne kultivačné médiá. K 

bunkám rozrasteným do OD600 0,5 sme pridali hemín a expresiu sme indukovali 1 mM IPTG. 

Následná kultivácia prebiehala pri 37 °C 4 h. Nadprodukciu proteínov sme overili 

elektroforézou v 12 % SDS PAGE (Obr. 1. a 2.). Pri testovaní solubility a termostability 

AfKatG sa solubilné a termostabilné proteíny nachádzali v supernatante, v sedimente sa 

nachádzali nesolubilné a termolabilné proteíny. Počas expresie AfKatG v E. coli C41 (DE3) 

pri 28 °C sa produkoval proteín len v minimálnom množstve, pričom pri 37 °C sa požadovaný 

proteín produkoval a tvoril 21,94 % zo všetkých proteínov.  

 

 

 
Obr. 1. SDS-PAGE analýza expresie AfKatG v E. coli C41 (DE3) pri 28 °C. 

1.veľkostný štandard PageRuler Prestained Protein Ladder, 2. vzorka odoberaná pred 
indukciou v čase 0 h, 3. vzorka odobraná po 4 h expresie, 4. nesolubilné proteíny, 5. solubilné 

proteíny,6. termolabilné proteíny, 7. termostabilné proteíny 

 1.          2.         3.          4.         5.          6.         7.  

85 kDa 100 kDa 
 70 kDa 
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Obr. 2. SDS-PAGE analýza expresie AfKatG v E. coli C41 (DE3) pri 37 °C. 
1.veľkostný štandard PageRuler Prestained Protein Ladder, 2. vzorka odoberaná pred 

indukciou v čase 0 h, 3. vzorka odobraná po 4 h expresie, 4. nesolubilné proteíny, 5. solubilné 
proteíny,6. termostabilné proteíny, 7. termolabilné proteíny 

 

Katalázovú aktivitu sme merali pre vlnovej dĺžke 240 nm a peroxidázovú aktivitu pri 

vlnovej dĺžke 420 nm so substrátom ABTS. Ako aktivátor peroxidázovej aktivity sme použili 

kyselinu perooctovú, pretože v porovnaní s ďalším aktivátorom, peroxidom vodíka, bola 

enzýmová aktivita až 10-násobne vyššia. Toto môže byť spôsobené vysokou katalázovou 

aktivitou, ktorá premení peroxid vodíka na vzdušný kyslík a vodu predtým, ako môže 

plnohodnotne aktivovať peroxidázovú aktivitu. V Tab. 1. sa nachádza porovnanie oboch 

aktivít v rôznych bakteriálnych kmeňoch pri odlišných podmienkach kultivácie meraných pri 

laboratórnej teplote.  

  

    1.            2.            3.           4.           5.            6.           7.  

100 kDa 

70kDa 
85 kDa 
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Tab. 1. Komparácia aktivít pri rôznych podmienkach  
( * - meranie sa uskutočnilo, ale aktivitu sa nepodarilo stanoviť) 

 

Kmeň Médium Teplota 
kultivácie 

Katalázová aktivita 
U/ mg 

Peroxidázová aktivita 
U/ mg 

BL21(DE3) LB 37°C 8 780 ± 2210   17,04  
BL21(DE3) LB 28°C *  10,73  
BL21(DE3) TB 37°C 7180  16,36  
BL21(DE3) TB 28°C *  10,86  
C41 (DE3) LB 37°C 7 000 ± 1116  19,21 
C41 (DE3) LB 28°C 12 022   15,04  
C41 (DE3) TB 37°C 24 258   21,04  
C41 (DE3) TB 28°C *  11,14  

 

Najväčšia katalázová aktivita bola zaznamenaná po kultivácii v kmeni E. coli C41 

(DE3) v TB médiu pri 37 °C. Peroxidázové aktivity v oboch kmeňoch boli pri kultivácii pri 

37 °C približne o 35 % vyššie v porovnaní s nižšou teplotou. 

Pri ďalšej analýze sme porovnávali optimálnu teplotu enzýmovej reakcie vzhľadom na 

expresiu v produkčných kmeňoch  (Tab. 2.). 

 
Tab. 2. Stanovenie teplotného optima aktivít pre AfKatG 

( * - meranie sa uskutočnilo ale aktivitu sa nepodarilo stanoviť) 
 

 C43 (DE3) BL21(DE3) 

Teplota merania Katalázová aktivita 
U/ mg 

Peroxidázová 
aktivita     
U/ mg 

Katalázová aktivita 
U/ mg 

Peroxidázová 
aktivita     
U/ mg 

Bez zahrievania 5766  41,14  4900  33,14  
25°C 5608  30,40  5378 32,35  
30°C 5963  42,61  5510  40,14  
40°C 7639  58,69  5987  51,71  
50°C 9283  54,83 6693  55,43  
60°C 7441  47,84 5823  - 

 

Najvyššia zaznamenaná katalázová aktivita bola pri 50 °C u enzýmu produkovaného v 

kmeni E. coli C43(DE3) a peroxidázová pri 40 °C. Nezaznamenané aktivity môžu byť 

dôsledkom maskovania reakcie kvôli nedostatočne čistému supernatantu, v ktorom sa môžu 

nachádzať aj iné proteíny. Riešením sú ďalšie kroky purifikácie s využitím chromatografie.  

 

Záver 

V práci sa nám podarilo optimalizovať podmienky kultivácie proteínu AfKatG. Ako 

najlepší produkčný kmeň spomedzi expresných kmeňov Escherichia coli, ktoré sme testovali, 

je podľa výsledkov kmeň E. coli C41 (DE3), ktorý exprimoval proteín AfKatG pri 37 °C v 
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TB médiu v najvyššej koncentrácii, takmer 22 % zo všetkých proteínov a tiež zaznamenané 

hodnoty celkových aktivít boli najvyššie. 
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Abstract 
Effect of low-temperature plasma generated in various gases on DNA damage of barley leaves 
In last decade non-thermal plasma has played a key role in many fields of industry. But recently 

plasma research has also focused on its application in biomedicine and agriculture. Plasma produces a wide 
variety of metastable particles, mainly reactive oxygen (ROS) and nitrogen species (RNS) that have been 
previously proven to activate plant defense responses and to accelerate growth. Since plasma contains ROS and 
RNS, it is assumed that it could damage DNA. But there is just a few works aimed at potential plasma 
genotoxicity. In our work we focus on potential genotoxic effect of non-thermal plasma on barley, which seeds 
were exposed to plasma generated in different gases with various exposure times. We found out that plasma can 
damage DNA of barley in higher exposure times. 
 

Keywords: non-thermal plasma; barley; Comet assay; Constant-field gel electrophoresis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Okrem troch hlavných skupenstiev hmoty sa v prírode vyskytuje aj štvrté, a tým je 

plazma. V minulosti bola zaraďovaná medzi plynné látky, no vlastnosti plazmy a plynu sú 

značne odlišné. Plazma je ionizovaný plyn so silnými elektrostatickými interakciami, ktorý 

vzniká ionizáciou molekúl plynu pôsobením elektrického poľa. Pri tomto procese sa molekuly 

plynu navzájom zrážajú, prichádzajú o svoje elektróny a vznikajú kladne nabité jadrá. Keďže 

sú v plazme prítomné častice s nábojom, tak môže viesť elektrický prúd a vytvárať 

magnetické pole [1 – 2]. 

Podľa koncentrácie elektricky nabitých častíc plazmu rozdeľujeme na silno a slabo 

ionizovanú. Na Zemi sa však vyskytuje len slabo ionizovaná plazma, ktorá vzniká pri 

bleskoch. Druhým kritériom rozdelenia plazmy je stredná energia častíc. Tu poznáme 

vysokoteplotnú a nízkoteplotnú plazmu. Pri oboch typoch plazmy môže teplota nabitých 

častíc dosahovať až 1 MK, no pri nízkoteplotnej plazme je teplota neutrálnych častíc 

a kladných iónov na úrovni izbovej teploty [3].  

Nízkoteplotná plazma (NTP) sa už dlhšiu dobu používa v elektrotechnike, napríklad 

v žiarivkách alebo v plazmových televízoroch, no v poslednom čase sa čoraz viac pozornosti 

venuje jej potenciálnemu využitiu v biomedicíne (sterilizácia tepelne citlivých materiálov, 
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zrážanie krvi), poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle. Vďaka svojim 

antibakteriálnym a antifungicídnym vlastnostiam má potenciál využitia v potravinárstve na 

sterilizáciu potravín a v poľnohospodárstve na sterilizáciu semien hospodársky významných 

rastlín (napr. eliminácia húb Penicillium a Aspergillus) [4–6]. Vplyv nízkoteplotnej plazmy na 

hospodársky významné rastliny sa študuje nielen v kontexte povrchovej sterilizácie semien, 

ale tiež jej vplyvu na klíčenie takto ošetrených semien. Na povrchu semien sa nachádzajú 

proteíny, ktoré vytvárajú bariéru pred patogénnymi druhmi. Tieto proteíny však spomaľujú 

imbibíciu a znižujú klíčivosť semien. Nízkoteplotná plazma dokáže rozrušiť tieto proteíny a 

zrýchliť imbibíciu, čo bolo pozorované na semenách strukovín, ako je šošovica alebo fazuľa. 

Zmeny povrchu semien a rýchlejšia imbibícia boli pozorované aj na semenách pšenice 

ošetrených nízkoteplotnou plazmou. Pri takto ošetrených semenách boli tiež pozorované 

rýchlejšie klíčenie a vyššia klíčivosť v porovnaní s neošetrenými vzorkami  [6 – 7].   

Existuje množstvo štúdií venujúcich sa vplyvu nízkoteplotnej plazmy na správanie 

buniek [8 –10], no len veľmi málo sa venuje jej vplyvu na DNA. Preto sme sa v našej práci 

zamerali na potenciálny genotoxický účinok nízkoteplotnej plazmy na semená jačmeňa 

siateho. Poškodenie DNA sme detegovali dvoma metódami, a to kométovým testom a 

gélovou elektroforézou pri konštantnom napätí.  

 

Materiál a metódy 

Ako modelový organizmus pre naše experimenty sme použili jačmeň siaty odrody 

Maltz. Semená sme ošetrovali na Katedre experimentálnej fyziky FMFI UK a na ošetrenie 

sme použili difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj (Diffuse Coplanar Surface 

Barrier Discharge, DCSBD), ktorý generoval plazmu pri atmosférickom tlaku z viacerých 

plynov, a to z dusíka, kyslíka a vzduchu [11]. Na ošetrenie sme zvolili rôzne expozičné časy 

(15, 30, 60, 180 a 300 s). Semená sme vysadili na Petriho misky vystlané filtračným papierom 

približne 24 hodín po ich ožiarení a na experimenty sme použili listy 7-dňových klíčencov. 

Ako negatívnu kontrolu sme použili listy klíčencov z neožiarených semien, ako pozitívnu 

kontrolu pri kométovom teste sme listy vystavili na 30 minút pôsobeniu 400 µM peroxidu.  

Alkalická jednobunková gélová elektroforéza (Comet assay), tiež známa aj pod 

pojmom kométový test, je metóda využívaná na detekciu viacerých typov DNA poškodení, 

ako sú jednovláknové a dvojvláknové zlomy, tymidínové diméry alebo apurínové 

a apyrimidínové miesta. V súčasnosti je široko využívaná vďaka jednoduchosti, citlivosti 

a ekonomickej nenáročnosti. My sme postupovali podľa postupu Gichner a kol. (2008) 

a výsledky sme štatisticky vyhodnocovali Studentovým t-testom [12–13]. 
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Gélová elektroforéza pri konštantnom napätí (Constant field gel electrophoresis, 

CFGE) je druh elektroforézy, ktorá na putovanie molekúl DNA v géli využíva pôsobenie 

kontinuálneho elektrického poľa. Využíva sa na detekciu dvojvláknových zlomov 

v molekulách zvyčajne menších ako 100 kb, no dá sa využiť aj na detekciu zlomov vo väčších 

molekulách. Táto metóda nie je taká rozšírená ako kométový test, ale vyznačuje sa rovnakou 

citlivosťou k poškodeniam DNA. Výsledky získané touto metódou sme štatisticky 

vyhodnocovali Studentovým t-testom [14]. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri experimentoch sme pozorovali poškodenia DNA v listoch jačmeňa kométovým 

testom a tiež sme detegovali prítomnosť dvojvláknových zlomov metódou CFGE. Obe tieto 

metódy sme aplikovali na listy jačmeňa, ktorých semená boli ožiarené NTP generovanou 

z dusíka (15 s ožiarenie), kyslíka (15 s, 30 s a 60 s ožiarenie) a vzduchu (60 s, 180 s a 300 s 

ožiarenie). Pri vyšších expozičných časoch (60, 180 a 300 s pre NTP generovanú z dusíka, 

300 s pre NTP generovanú z kyslíka) semená nevyklíčili. Mieru poškodenia sme hodnotili 

vzhľadom k negatívnej kontrole. Pri plazme generovanej zo vzduchu sme pri čase ošetrenia 

60 s detegovali poškodenia DNA na úrovni pozitívnej kontroly a v časoch 180 s a 300 s boli 

tieto poškodenia vyššie. Nárast poškodení v porovnaní s negatívnou kontrolou bol štatisticky 

významný. Pri dusíku a kyslíku sme tiež detegovali poškodenia DNA, no boli nižšie ako 

pozitívna kontrola. Aj v tomto prípade bol nárast poškodení oproti negatívnej kontrole 

štatisticky významný (Obr. 1). 

Pri metóde CFGE sme mieru poškodenia tiež hodnotili vzhľadom k negatívnej 

kontrole, pričom sme pomocou programu ImageJ kvantifikovali množstvo vyputovanej 

a celkovej DNA v dráhach. Následne sme porovnali množstvo vyputovanej DNA 

v dráhe s množstvom celkovej DNA. Takto získané výsledky sme štatisticky vyhodnocovali 

Studentovým t-testom. Výsledky sú zhrnuté v grafe (Obr. 2). Ako môžeme v grafe vidieť, pri 

semenách ošetrených plazmou generovanou z dusíka a kyslíka sú hodnoty dvojvláknových 

zlomov podobné ako u negatívnej kontroly, pri semenách ošetrených 300 s plazmou 

generovanou zo vzduchu je hodnota dvojvláknových zlomov vyššia. Ani v jednom prípade sa 

však výsledky nepreukázali ako štatisticky významné.     
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Obr. 1. Grafické znázornenie poškodení DNA v listoch jačmeňa po ošetrení NTP generovanou z dusíka, 
kyslíka a vzduchu analyzovaných kométovým testom. NK- negatívna kontrola; PK- pozitívna kontrola 
ovplyvnená 30 minút 400 µM peroxidom vodíka; 15, 30, 60, 180, 300- expozičné časy ošetrenia semien 

jačmeňa. 
 

 
 

Obr. 2. Grafické znázornenie prítomnosti dvojvláknových zlomov DNA v listoch jačmeňa po ošetrení NTP 
generovanou z dusíka, kyslíka a vzduchu analyzovaných metódou CFGE. NK- negatívna kontrola, semená 

neovplyvnené plazmou ani iným roztokom; 15, 30, 60, 180, 300- expozičné časy ovplyvnenia plazmou.  
 

Záver 

Naše výsledky naznačujú, že zvolené expozičné časy pre ošetrenie semien jačmeňa 

siateho NTP generovanou z dusíka, kyslíka aj vzduchu sú stále príliš vysoké a spôsobujú 

poškodenia DNA. Pre praktickú aplikáciu NTP na semená jačmeňa je preto vhodné zvoliť 
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nižšie časy. Predbežné výsledky z metódy CFGE sa nepreukázali ako štatisticky významné, 

takže nemôžeme tvrdiť, že plazma spôsobuje vznik dvojvláknových zlomov. V ďalšej práci sa 

teda zameriame na nižšie časy ožiarenia, ktoré by mohli byť využité na zvyšovanie klíčivosti 

bez negatívneho účinku na DNA u jačmeňa siateho, keďže sa jedná o hospodársky veľmi 

významnú rastlinu.  
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Abstract 
Expression profile of the key components of miRNA biosynthesis during 24 hours in the SCN, heart 

and liver of the male rats 
Micro RNA (miRNA) are regulatory molecules that are after transcription processed at first in nucleus 

by Drosha with cofactor DGCR8 and in the second step by Dicer in cytoplasm. The expression of miRNA is 
regulated by many mechanisms; recent studies implies also a role of the circadian system. In our study we 
analysed a daily profile of expression of key components of miRNA biosynthesis – Drosha, DGCR8 and Dicer 
in the suprachiasmatic nuclei (SCN), liver and heart of the male rats under conditions of light and dark cycle 
12:12 by real time PCR. We observed a significant daily rhythm in expression of dicer mRNA in the SCN. There 
was a border-line trend to higher expression of dicer in dark phase compared to light phase in the liver. 
Expression of dgcr8 mRNA in the liver also showed a significant daily rhythm. Daily pattern of drosha and 
dicer mRNA in the heart did not exert a significant rhythm. Rhythmic expression of components of miRNA 
biosynthesis implicates involvement of the circadian regulation. 
 

Keywords: Dicer; Drosha; DGCR8; daily rhythm 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikro RNA (miRNA) sú súčasťou veľkej rodiny malých nekódujúcich RNA, ktoré sa 

zapájajú do regulácie génovej expresie najmä na post-transkripčnej úrovni. V maturovanej 

forme miRNA predstavujú úseky jednovláknovej RNA dlhej 20-25 [1]. 

Maturovaná forma miRNA je vytváraná počas dvojstupňového procesovania 

primárneho transkriptu miRNA génu [2]. Primárna miRNA (pri-miRNA) sa po transkripcii 

skladá do charakteristickej štruktúry vlásenkovej slučky [3]. Na pri-miRNA sa ešte v jadre 

viaže enzýmový komplex Microprocessor, ktorý pozostáva z jednej molekuly Drosha a 2 

molekúl DGCR8 (DiGeorge critical region 8) [2]. Drosha je multidoménový enzým patriaci 

do rodiny RNáze III podobných enzýmov. RNáza III doména s endonukleázovou aktivitou 

štiepi pri-miRNA a doména na C-konci zabezpečuje väzbu s DGCR8 [4]. Dvojica proteínov 

DGCR8 sa spolu s Drosha viaže na pri-miRNA a napomáha určovať presné miesto štiepenia 

reťazca. Výsledným produktom procesovania je prekurzorová miRNA (pre-miRNA) s dĺžkou 

približne 65 nukleotidov [3, 5]. Ďalším krokom biosyntézy je export do cytoplazmy cez 

jadrové póry, ktorý je zabezpečený exportínom 5 z rodiny karyoferínov a ďalšími pomocnými 

proteínmi. Nerovnomerné rozloženie pomocných proteínov v jadre a v cytoplazme 
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zabezpečuje cielený presun pre-miRNA z jadra [6]. V cytoplazme prebieha druhý krok 

procesovania pre-miRNA prostredníctvom multidoménového enzýmu Dicer. Tieto domény 

zohrávajú významnú úlohu pri rozpoznávaní pre-miRNA a jej štiepení [7]. Štruktúra 

viacerých domén Dicer vykazuje niektoré podobnosti s doménami enzýmu Drosha [4]. 

Regulácia génovej expresie pomocou miRNA prebieha prostredníctvom RNA 

interferencie, kedy je cieľová mRNA vyhľadaná na základe čiastočnej komplementarity so 

sekvenciou miRNA [8]. miRNA je inkorporovaná do komplexu RISC (RNA induced 

silencing complex) spolu s inými proteínmi, najmä z rodiny Argonaut proteínov [9] 

a následná interakcia mRNA a RISC komplexu vedie k zastaveniu translácie prípadne až 

k degradácii cieľovej mRNA [10]. 

Medzi komponentami biogenézy miRNA existujú vzájomné regulačné vzťahy. Drosha 

znižuje expresiu dgcr8 na post-transkripčnej úrovni tým, že štiepi mRNA DGCR8. Na druhej 

strane proteín DGCR8 pomáha stabilizovať proteín Drosha [11].  

Niektoré štúdie poukazujú aj na významný regulačný vplyv cirkadiánneho systému 

(CS) na expresiu miRNA. Cirkadiánne rytmy sú rytmicity s približne 24h periódou 

endogénne generované v organizme, ktoré sa synchronizujú s vonkajším prostredím. Hlavný 

oscilátor sa nachádza v suprachiazmatických jadrách hypotalamu (SCN) a prostredníctvom 

jeho výstupov sú synchronizované oscilátory v periférnych tkanivách [12]. Bolo dokázané, že 

expresia miR219-1 a miR132 v SCN myší je regulovaná aj prostredníctvom hodinových 

génov [13]. Analýza denného profilu expresie miRNA v plazme zdravých mužov ukázala, že 

takmer jedna tretina nameraných miRNA (26 zo 79 odmeraných) vykazuje rytmické zmeny v 

expresii [14].  

Na druhej strane je veľmi málo poznatkov o vplyve cirkadiánneho systému na 

jednotlivé komponenty biogenézy miRNA. Jediná štúdia z roku 2013 ukázala, že expresia 

dicer vykazuje denný rytmus v SCN, pečeni, retine a v agranulocytoch kostnej drene u 

samcov myši. Denný profil expresie sa líšil v závislosti od analyzovaného tkaniva a tiež veku 

pokusných zvierat [15]. 

Cieľom našej práce bolo analyzovať denný profil expresie kľúčových komponentov 

biosyntézy miRNA - dicer, drosha a dgcr8 u dospelých samcov potkana. Expresia týchto 

génov bola meraná v SCN ako v hlavnom oscilátore, a v periférnych oscilátoroch v pečeni 

a v srdci.  
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Materiál a metódy 

V experimente sme použili 42 pohlavne dospelých samcov potkana kmeňa Wistar 

(Dobrá Voda). Pokusné zvieratá boli chované v skupinových klietkach po 2-4 jedincoch a 2 

týždne pred začiatkom experimentu nasynchronizované na svetelný režim 12 hodín svetla 

a 12 hodín tmy. Čas v pokuse je udávaný v relativizovaných jednotkách „Zeitgeber time“ 

(ZT), kde sa ZT=0 vzťahuje na začiatok svetlej fázy 24h režimu. Svetlá fáza 24 hod cyklu sa 

začínala o 4:00, tmavá fáza 24 hod cyklu (ZT12) sa začínala o 16:00. Zvieratá mali k 

dispozícii vodu a štandardné peletované krmivo ad libitum. Odber tkanív prebiehal počas 24 

hodín vo ôsmych časových bodoch – ZT10, ZT14, ZT16, ZT18, ZT20, ZT22, ZT2, ZT6. 

Mozog bol po odobratí zamrazený na suchom ľade, pečeň a srdce boli odoberané do tekutého 

dusíka. 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. 

Krájanie rezov z odobraného tkaniva mozgu a následné vypreparovanie tkaniva SCN 

bolo robené podľa metodiky [16]. 

cDNA použitá v práci bola nasyntetizovaná podľa metodiky [16]. Na kvantifikáciu 

mRNA sme použili Quanti Tect SYBR Green PCR Kit (Qiagen, Nemecko). Reakčný objem 

pre kvantifikáciu bol 20 μl, ktorý obsahoval 10 μl master mixu Qiagen, 0,6 μlsense a 0,6 μl 

anti sense primerov, templát a pre doplnenie objemu redestilovanú vodu. Sekvencie primerov 

boli nasledovné: dicer (XM_008764904.2) sense 5´ATGAGAAGCAAAAAGGTCAGCA 3´, 

antisense 5´ ACATAACCAGGAGGAAGCCAA 3´; drosha (NM_001107655.2) sense 5´ 

GCAGGAGACCCACAATACCAA 3´, antisense 5´AGAACGAATGCCAGTTTTCCA 3´; 

dgcr8 (NM_001105865.1) sense 5´TTCGCGGGTTGCGGC 3´, antisense 5´ 

AGTAGAGGGAGGGTGTCTGTGG ´3. Podmienky reakcie boli – aktivácia 15 minút pri 95 

°C, potom 40 až 45 cyklov opakovane: denaturácia 94°C 15 sekúnd, anelácia 30 sekúnd 

a extenzia 72°C 30 sekúnd. Po ukončení 40-45 cyklov prebehla záverečná syntéza pri 72 °C 2 

minúty. Anelačná teplota pre dicer a drosha bola 52°C, anelačná teplota pre dgcr8 bola 55°C. 

Reakcia prebiehala v cykleri StepOne Plus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, 

USA).  

Na štatistické vyhodnotenie výsledkov bola použitá kosínorová analýza a nepárový t-

test. 

 

Výsledky a diskusia 

Expresia dicer mRNA v SCN potkanov vykazovala signifikantný denný rytmus 
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s periódou 24 hodín (cosinor, p < 0,05). Akrofáza expresie dicer v SCN bola na začiatku 

svetlej fázy. Expresia dicer mRNA v srdci a v pečeni nevykazovala signifikantný denný 

rytmus. Naše výsledky sú čiastočne v súlade s predchádzajúcou štúdiou, kde bola zistená 

rytmická expresia dicer v SCN u samcov myší. U 2 mesačných zvierat bola akrofáza v strede 

svetlej fázy, u starších zvierat (24 mesiacov) bola akrofáza posunutá na začiatok svetlej fázy. 

V tejto štúdií bol pozorovaný aj signifikantný rytmus expresie dicer v pečeni s akrofázou na 

konci svetlej fázy u zvierat s vekom 2 mesiace [15], ktorý sme nepotvrdili, aj keď sme 

zaznamenali nesignifikantný trend k zvýšeným hladinám počas tmavej fázy 24h cyklu 

v porovnaní s dňom (t-test, p= 0,085). 

Expresia dgcr8 mRNA v pečeni vykazovala signifikantný denný rytmus s periódou 24 

hodín (cosinor, p < 0,05). Akrofáza expresie dgcr8 v pečeni bola v strede svetlej fázy. 

V predchádzajúcej štúdií analýza génovej expresie (macroarray) u myší ukázala signifikantný 

cirkadiánny profil expresie dgcr8 v bielom tukovom tkanive s periódou 26 hodín 

v konštantných podmienkach [17].  

Expresia drosha mRNA v srdci nevykazovala signifikantný denný rytmus.  

Doteraz nebol dokázaný priamy regulačný vplyv komponentov cirkadiánneho systému 

na expresiu dicer, drosha alebo dgcr8 mRNA. Nepriame dôkazy ale naznačujú možný 

mechanizmus takejto regulácie.  

Vytváranie cirkadiánnych rytmov je zabezpečené činnosťou transkripčno-translačnej 

slučky, ktorej súčasťou sú transkripčné faktory BMAL1 a CLOCK vytvárajúce heterodimér. 

Ten rozoznáva oblasť promótora – tzv. E-box hodinových génov per a cry. Proteíny PER 

a CRY vytvárajú heterodimér a prechádzajú do jadra, kde tlmia stimulačný účinok 

heterodiméru BMAL1:CLOCK. Oblasť E-box sa nachádza aj v promótore viacerých tzv. 

hodinami kontrolovaných génov, čo sprostredkúva vplyv cirkadiánneho systému na ich 

expresiu [18]. Táto regulačná oblasť je rozpoznávaná aj transkripčným faktorom MITF 

(microphtalmia transcription factor) [19]. MITF sa významnou mierou podieľa na regulácii 

vývoja a funkcie melanocytov. Pri diferenciácii melanocytov MITF indukuje expresiu dicer 

väzbou na E-box jeho promótora [20]. 

Štúdia z roku 2013 ukázala, že v promótorovej oblasti génu drosha sa tiež nachádza E-

box. Transkripčný faktor c-myc, zohrávajúci významnú úlohu v regulácii proliferácie, zvyšuje 

u buniek odvodených z ľudského lymfómu expresiu drosha prostredníctvom nasadania na E-

box [21].  

Tieto štúdie ukazujú, že v promótore génov dicer a drosha sa nachádza E-box, ale 

doteraz nebol popísaný priamy regulačný vplyv niektorého z komponentov CS na expresiu 
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dicer, drosha alebo dgcr8. 

 

Záver 

Regulácie sprostredkované miRNA a cirkadiánnym systémom sa významnou mierou 

podieľajú na regulácii génovej expresie a v súčasnej dobe sú intenzívne študované. 

V predkladanej práci sme analyzovali denný profil expresie kľúčových komponentov 

biogenézy miRNA – Dicer, Drosha a DGCR8 v SCN, srdci a pečeni samcov potkana. 

Expresia dicer vykazovala signifikantný denný profil v SCN, ale nie v srdci. V pečeni sme 

pozorovali trend k zvýšenej expresii dicer počas tmavej fázy v porovnaní so svetlou fázou. 

Expresia drosha v srdci nemala signifikantný denný rytmus. Expresia dgcr8 v pečeni 

vykazovala signifikantný denný rytmus. Doteraz je len veľmi málo poznatkov o vplyve 

cirkadiánneho systému na expresiu kľúčových komponentov biosyntézy miRNA. 

Predchádzajúce práce naznačujú možný spôsob takejto regulácie, ale presné mechanizmy 

neboli doteraz popísané. Výsledky prezentované v tejto práci môžu napomôcť k lepšiemu 

pochopeniu regulačného vplyvu cirkadiánneho systému na biogenézu miRNA. 
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Abstract   

Optimalization of IHFα protein purification  
IHF protein is a follow-up replication protein from group of NAPs proteins. This protein has 

architectonic structure and is responsible for bending of DNA. IHF together with other follow-up proteins from 
the same group of NAPs are subjects to initiation of replication process. IHF protein is created by merging two 
subunites IHF alfa and IHF beta. These two subunites share 25% of homology. During laboratory tests we have 
optimized expression and following purification of IHF alfa protein using temperature changes and concertation 
of IPTG. After producing a sufficient amount of protein, we have established a number of subunites using 
western blot.  

 

Keywords: Initiation of replication; IHFα protein; protein purification  

 

Úvod a formulácia cieľa  

Správne poskladaný genóm a udržanie topológie DNA u baktérii si vyžaduje 

doplnkové proteíny. Genomický materiál u prokaryotov je uložený v nukleoide, kde sa okrem 

DNA nachádzajú aj proteíny asociované s DNA (nucleoid-associated proteins, NAPs). Každý 

druh baktérii obsahuje špecifické zloženie NAPs proteínov [1]. Bakteriálne NAPs sú triedou 

DNA väzobných proteínov, ktoré sú tradične charakterizované na báze ich množstva ale nie 

funkcie v bakteriálnej bunke [2]. Tento typ proteínov slúži ako architektonické proteíny, ktoré 

pomáhajú organizovať celkovú štruktúru nukleoidu. 

IHF je heterodimérny proteín zložený z dvoch vysoko homologických monomérnych 

podjednotiek α a β [3]. IHF rozpoznáva konsenzus sekvencie a indukuje ohyb molekuly 

DNA, ktorá vyplýva z formovania dvoch slučiek na DNA helixe. Tieto slučky vznikajú 

počas interakcii dvoch konzervovaných prolínov. Na každej monomérnej podjednotke sa 

nachádza jeden prolín. Práve prolín vyvoláva rozšírenie malého žliabku a vytvára ohyb pod 

162° uhlom [4]. Podjednotky proteínu IHF zdieľajú 25% homológiu. Podjednotka α je 

približne 11 kDa veľká, zatiaľ čo  podjednotka β má veľkosť približne 9,5 kDa. Štruktúra 

heterodimérneho proteínu bola opísaná ako telo proteínu s odstávajúcim flexibilným 

ramenom. Kompaktný základ proteínu IHF je vytvorený z prelínajúcich sa α – helixov 

z oboch podjednotiek proteínu IHF.  Tento kompaktný základ je zavŕšený β – skladaným 
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listom, ktorý je predlžený v dvoch flexibilných β – ramenách a môže byť inzertovaný do 

malého žliabku DNA.      

 Typické IHF väzbové miesto je približne 30 bp dlhé. 3´ oblasť obsahuje konzervovanú 

konsenzus sekvenciu (A/T)ATCAANNNNTT(A/G). 5´ oblasť neobsahuje konzervovanú 

konsenzus sekvenciu, aj napriek tomu, že je bohatá na A/T nukleotidy. Každé rameno, ktoré 

je inzertované do malého žliabku, obsahuje prolín, ktorý je po naviazaní vysoko 

konzervovaný. Tieto rezídua interkalujú medzi priľahlé bázové páry a indukujú alebo 

stabilizujú väzbu na DNA. Výsledkom inzercie dvoch prolínových zvyškov sú obsiahle 

hydrofóbne interakcie s bázami DNA. Tieto interakcie  vedú k neobvykle úzkemu malému 

žliabku. Takéto otočenie vedie ku dvom ostrým zlomom v miestach, kde je β – rameno 

inzertované, čo vedie k ostrému ohybu pod uhlom 180° [5]. Ohyb DNA je stabilizovaný 

interakciami medzi negatívne nabitým DNA cukor – fosfátovým chrbtom a pozitívne nabitým 

rezíduom pozdĺž hlavného reťazca IHF proteínu [6].   

 Cieľom tejto práce je izolácia IHFα proteínu s dostatočnou čistotou z buniek 

Acetobacter orleanensis CCM 3610, ktorý by bol následne po expresii a homogenizácii  

v dostatočne vysokej koncentrácii v rozpustnej forme, aby bolo ďalej možné skúmať 

interakcie DNA – proteín.  

 

Materiál a Metódy 

Použité kmene a plazmidy 

V práci sme využívali expresné kmene Escherichia coli BL21 (DE3) a klonovací 

vektor pET30 s génom pre IHFα proteín z E. coli a Acetobacter orleanensis CCM 3610. 

 

SDS-PAGE  

Vzorky z nadprodukovaných proteínov po homogenizácii a purifikácii sme 

analyzovali elektroforézou v 12% SDS PAGE, ktorú sme uskutočnili podľa metódy popísanej 

v Sambrook a kol. (1989) [7]. 

 

Expresia proteínov 

 Z nočnej kultúry buniek E. coli BL21 (DE3) s expresným plazmidom sme preočkovali 

1 ml do 100 ml čerstvého LB média. Po rozrastení buniek do OD590 = 0,6 sme do média 

pridali IPTG do výslednej koncentrácie 1 mmol.l-1. Proteíny sme nadprodukovali 2 až 3 h pri 

teplote 37 °C a následne bunky usadili 10 min centrifugáciou pri 5 000 g a sediment sme 

použili na purifikáciu proteínov, alebo zamrazili na -80°C do ďalšieho použitia. 
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Purifikácia proteínu  

Supernatant po homogenizácii ultrazvukovými pulzami sme centrifugovali na centrifúge 

Eppendorf MiniSpin pri 13 400 rpm po dobu 5 min. Supernatant sme purifikovali pomocou 

his – tag kolóny. Všetky kroky purifikácie sme robili na ľade a v chlade pri teplote od 0 – 4 

°C. Supernatant sme nanášali na kolónu s afinitnou matricou ekvilibrovanou rovnakým 

roztokom ako sme bunky homogenizovali (5% glycerol, 50mM TrisHCl pH8, 150mM NaCl). 

Využívali sme matricu HIS-Select® Nickel Affinity Gel a HisPur™ Ni-NTA Resin a kolónky 

Protino® Ni-IDA Packed Columns. Zo supernatantu sme pred purifikáciou odobrali 50 µl 

vzorky a následne sme vzorku naniesli na kolónu. Po pretečení sme opäť zo supernatantu 

odobrali 50 µl vzorky. V ďalšom kroku sme kolónu premyli 5 – 10 ml ekvilibračného 

roztoku. Následne sme na kolónu naniesli 5x po 2 ml elučného roztoku s koncentráciami od 

100 mM do 1 M. Jednotlivé frakcie sme zachytávali do piatich osobitných skúmaviek. 

Z každej frakcie sme odobrali 50 µl vzorky a pridali 100 µl farbičky vzorkového PAGE. 

Takto pripravené zdenaturované vzorky sme naniesli na SDS – PAGE gél. 

 

Western blot 

Dialyzované vzorky po natívnej elekroforéze v polyakrylamidovom géli sme blottovali 

na nikrocelulózovú membránu. Naskladali sme na seba savý papier, nitrocelulózovú 

membránu, natívny PAGE gél s odseparovanými proteínmi a opäť papier. Každú vrstvu sme 

poriadne namočili v 1x TBS roztoku. Následne sme trubičkou vytlačili bublinky a proteíny 

blotovali na aparatúre. Napätie sme si vypočítali na základe veľkosti gélu, ktorý sme blotovali 

na membránu (5,5 mA na cm2) a pustili sme na 30min. Po blote sme membránu premývali 

3kr. po 5 min. na trepačke v 1x TBS. Následne sme membránu namočili do 50 ml TBST s 5 

% mliekom bez tuku (5 g do 100 ml TBST) a nechali sme v chladničke po dobu 1 hodiny. 

V ďalšom kroku sme membránu presunuli do 50 ml roztoku TBST s 5 % mliekom  

s protilátkami a nechali sme ju v chladničke na noc. Nasledujúce ráno sme odmyli protilátku 

TBST 6 krát v 15 min. intervaloch. V poslednom kroku sme membrány premývali 

chemiluminiscenčnými roztokmi Clarity Max WesternECL Substrate: Luminol/enhancer 

solution a Peroxide solution v pomere 1:1 po dobu 1-2 min. Takto premytú membránu sme 

vyvolávali a teda prítomnosť proteínov sme vizualizovali na prístroji ImageQuant LAS 500. 

 

Výsledky a diskusia 

Proteín IHFα sme exprimovali v E. coli BL21 (DE3) pri 37°C. Pri tejto expresii sme 

zistili, že sa časť proteínu IHFα produkuje v nesolubilnom stave – agreguje do inklúznych 
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teliesok. V dôsledku toho sme expresiu začali robiť pri nižšej teplote a to 28°C. Pri nižšej 

teplote je proteín IHFα solubilnejší a nevytvárajú sa inklúzne telieska ako môžeme vidieť na 

obrázku 1.  

 

 
 

Obr. 1. Vizualizácia nadprodukcie proteínu IHFα z rozpustnej frakcie na SDS – PAGE géli 
V prvej dráhe sa nachádza kontrolná vzorka odobratá pri nultej hodine expresie. V druhej dráhe sa 
nachádza kontrolná vzorka odobratá po prvej hodine nadprodukcie proteínu IHFα. V tretej dráhe 

sa nachádza vzorka odobratá po druhej hodine nadprodukcie nášho proteínu. 
 

 Po nadprodukcii proteínu IHFα sme proteín purifikovali pomocou afinitnej 

chromatografie IMAC. IHFα proteín je na C-terminálnom konci označený 6x His. Po 

zachytení proteínu na kolóne sme proteín z kolóny uvoľňovali pomocou 0,1 M, 0,2 M, 0,3 M, 

0,5 M a 1 M imidazolom. Takto purifikovaný proteín sme následne vizualizovali pomocou 

12% SDS – PAGE gélu. Výsledok purifikácie môžeme vidieť na obrázku 2.  

 
 

Obr. 2. Purifikácia IHFα 
V 1. dráhe sa nachádza supernatant s proteínom IHFα. 2. dráha vzorka po nanesení proteínu na 
his-tag kolónu. 3. vzorka po nanesení ekvilibračného roztoku. 4. – 9. dráha - elúcia imidazolom. 
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Po purifikácii sme čistý proteín IHFα dialyzovali v dialyzačnom roztoku s 10 % 

glycerolom aby sme získali čistý proteín bez obsahu imidazolu a následne sme proteín 

zakoncentrovali dialýzou voči roztoku s 50 % glycerolom. Takto nakoncentrovaný proteín 

sme vizualizovali pomocou SDS – PAGE.  

 

 
 

Obr. 3. Vizualizácia dialyzovaného proteínu IHFα na 16% SDS-PAGE géli 
V oboch dráhach sa nachádza oddialyzovaný proteín IHFα 

 

Po pripravení čistého dialýzou nakoncentrovaného proteínu sme sa snažili stanoviť 

počet podjednotiek proteínu IHFα pomocou metódy Western blot. Proteín sme separovali na 

natívnom PAGE géli a následne sme tento proteín preblotovali na membránu. Po prenesení na 

membránu a premývaní v protilátkach sme membránu s proteínom vizualizovali pomocou 

prístroja ImageQuant LAS 500. Ako môžeme vidieť na obrázku 4 proteín IHFα je 

v monomérnej forme.  

 
 

Obr. 4. Western blot IHFα proteínu 
 

483



Záver 

V predloženej práci sme nadprodukovali a purifikovali proteín IHFα, ktorý sa po 

expresii a následnej homogenizácii dostal do rozpustnej formy. Expresiu proteínu IHFα sme 

optimalizovali indukciou rôznymi koncentráciami IPTG, pričom sme zistili, že pri 

koncentrácii 0,5 mol.l-1 IPTG dochádzalo k najvyššej expresii. Takto nadprodukovaný proteín 

sme následne analyzovali western blotom kde sme zistili, že proteín IHFα je v monomérnej 

forme.  
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Abstract 
Basal ganglia regeneration and song alteration after injury in Bengalese finch. 
Songbirds dispose with a brain vocal system, which is dedicated to control vocal behavior. Some of the 

nuclei in the vocal system recruit newborn neurons during adult neurogenesis that occurs at a higher rate 
in songbirds than in mammals. In this study, we examined regeneration of the striatal injury and related song 
alteration. We had created bilateral neurotoxic lesions of the striatal nucleus Area X in Bengalese finches. We 
had examined new cells proliferation in subventricular zone (SVZ) and incorporation of new cells including 
neurons to the damaged Area X. We found that the striatal injury increased the acute but not long-term cell 
proliferation in SVZ. Neuronal addition into the injured region was also increased. The neural changes were 
accompanied with syllable repetition increases. The results support the hypothesis that the new neurons enable 
behavioral plasticity. 

 
Keywords: striatal injury; Area X; neurogenesis; brain regeneration; song 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Spevavce disponujú vokálnym systémom v mozgu špecializovaným pre naučenú 

vokálnu komunikáciu, ktorý pozostáva z prednej vokálnej dráhy podieľajúcej sa na učení 

piesne a zadnej vokálnej dráhy podieľajúcej sa na produkcii piesne [1]. Zároveň u spevavcov 

dochádza vo významnej miere k neurogenéze v dospelosti, pričom nové neuróny sú 

inkorporované do mnohých oblastí predného mozgu vrátane jadier vokálneho systému – Area 

X a HVC (skratka je plný názov) [2]. Vďaka špecializácii vokálneho systému pre funkciu 

spevu a tiež významnej miere náboru nových neurónov do vokálneho systému predstavujú 

spevavce výborný modelový organizmus pre výskum naučenej vokálnej komunikácie, ako aj 

regenerácie poškodeného mozgového tkaniva a neurogenézy v dospelosti. Area X je striatálne 

vokálne jadro prednej dráhy učenia piesne, ktoré je v ranej fáze života vtáka nevyhnutné pre 

naučenie piesne a jej kryštalizáciu [3]. Avšak u zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) 

a pestúnky japonskej (Lonchura striata var. domestica) bolo zistené, že lézie Area X narúšajú aj 

pieseň dospelého vtáka [4, 5], a to najmä v období regenerácie poškodeného tkaniva [5]. Mení 

sa tempo piesne a dochádza k zvýšenému opakovaniu určitej slabiky piesne, tzv. efektu 

koktania. Takýto efekt je výraznejší najmä u druhov s variabilnejšou piesňou, akým je 

pestúnka. U tohoto druhu zároveň vyššia variabilita piesne u jedincov bez poškodenia 
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koreluje s vyššou mierou neurogenézy. Poškodenie striatálneho tkaniva zvyšuje proliferáciu 

nových buniek v subventrikulárnej zóne (SVZ) aj inkorporáciu nových buniek vrátane 

neurónov do poškodenej oblasti [6].  

Nie je však jasné, kedy presne dochádza k zvýšenému opakovaniu slabík u pestúnok 

a aký je jeho časový priebeh. Tiež nie je popísaný časový priebeh regenerácie striata po 

poškodení. Cieľom tohto experimentu bolo zistiť mieru regenerácie striatálneho tkaniva po 

neurotoxickom poškodení Area X ako aj proliferáciu nových buniek v SVZ a inkorporáciu 

nových buniek do Area X. Zároveň bolo cieľom popísať zmeny v speve po takomto zásahu do 

vokálneho systému vtáka. 

 

Materiál a metódy 

V experimente sme použili 14 dospelých samcov pestúnky japonskej. Jedince boli 

rozdelené do 3 skupín na základe doby prežívania – 1 mesiac, 3 mesiace a 4 mesiace (1M, 

3M, 4M). Experimentálna práca bola schválená Štátnou Veterinárnou a Potravinovou Správou 

Slovenskej republiky. 

 Každému jedincovi sme vytvorili neurotoxické bilaterálne lézie v oblasti Area X 

použitím kyseliny iboténovej (1%, pH = 7,6; Sigma, USA). Anestézia bola sprostredkovaná 

inhaláciou izofluránu (Nicholas Piramal, USA) pri prietoku 0,8 – 1 l/min. Počas uspávania 

a upevňovania jedinca do stereotaxického aparátu bola koncentrácia izofluránu 2,5%, počas 

operácie 1,5 – 2%. Po odstránení pierok sme skalpelom prerezali kožu v rostrokaudálnom 

smere. Po identifikovaní nulového bodu na povrchu lebky sme určili predpokladanú polohu 

Area X (4,5 mm rostrálnym smerom). Po odstránení lebky sme identifikovali stredovú cievu 

a odčítali jej koordináty v mediolaterálnom smere (1,3 mm). Po odstránení obalov mozgu sme 

použitím mikropipety so zariadením Nanoject II (Drummond Scientific, USA) injikovali 

iboténovú kyselinu vo vzdialenosti 3,5 mm ventrálne po 3x 46 nl. Kožu na lebke sme zlepili 

a následne aplikovali lokálny anestetický gél Mezokain (Zentiva, SK). 

Spev vtákov bol pravidelne nahrávaný programom Sound Analysis Pro. U každého 

vtáka sme analyzovali nenasmerovaný spev v sólo kontexte, a to z prvých desiatich piesní, 

ktoré vták spieval po začatí svetelnej časti dňa. Spev sme analyzovali 2 dni pred operáciou a 

po operácii prvé 3 dni, 2 týždne (14d), 1 mesiac (1M), 2, 3 a 4 mesiace (2M, 3M, 4M). 

Vtákom sme mesiac pred transkardiálnou perfúziou začali injekčne podávať počas siedmych 

dní značkovač novovzniknutých buniek 5-bromo-2'-deoxyuridín (BrdU; koncentrácia 10 

mg/ml; Sigma Aldrich) 1x denne v dávke 80-120µl (50 mg/kg telesnej váhy). V deň 

transkardiálnej perfúzie sme 2 h pred usmrtením injekčne podali dávku 80-120µl (50mg/kg 
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telesnej váhy) značkovača novovzniknutých buniek 5-etynyl-2'-deoxyuridín (EdU; Sigma 

Aldrich).  

Jedince boli usmrtené injekčne podanou letálnou dávkou ketamín-xylazín-ového 

roztoku (200-220 μl; koncentrácia ketamínu 15mg/ml, xylazínu 3mg/ml). Po transkardiálnej 

perfúzii, ktorej cieľom bolo fixovanie mozgového tkaniva paraformaldehydom, sme 

vypreparovali mozog. Ten sme postfixovali v 4% roztoku paraformaldehydu, následne 20% 

roztoku sacharózy a 30% roztoku sacharózy. Mozog vložený v zmrazovacom médiu Tissue 

Tek OCT Compound (Sakura, Japonsko) sme zmrazili v zmesi suchého ľadu a etanolu.  

Použitím mikrotómu Leica 1800 (Leica, Nemecko) sme pripravili 30 μm hrubé 
koronálne rezy obsahujúce SVZ a anatomické značky – oblasti Area X, tractus 
septopalliomesencephalicus (TSM), commissura anterior (CA) a  HVC. Prostredníctvom 
fluorescenčného imunohistochemického farbenia podľa publikovaného protokolu [6] sme 
vizualizovali veľkosť lézií aj mieru neurogenézy. Kombinovaným farbením BrdU 
a neuronálneho značkovača NeuN sme detegovali nové bunky a neuróny, ktoré vznikli v čase 
podávania BrdU (1 mesiac pred transkardiálnou perfúziou). Kombinovaným farbením BrdU 
a EdU sme detegovali bunky, ktoré vznikli v časoch podávania týchto látok (1 mesiac a 2 h 
pred transkardiálnou perfúziou). Pomocou mikroskopu Leica DM 5500 (Leica, Nemecko), 
kamery Leica DFC 340 FX a softvéru Leica mikrosystem LAS AF 6000 sme nasnímali 
fotomikrografie zafarbených rezov. Na rezoch s kombinovaným farbením BrdU a EdU sme 
snímali SVZ na úrovni Area X (rostrálna časť SVZ), TSM, CA (intermediálna časť SVZ), 
a HVC (kaudálna časť SVZ) v oboch hemisférach. Na rezoch s kombinovaným farbením 
BrdU a NeuN sme snímali Area X a HVC tiež v oboch hemisférach. Následne sme 
kvantifikovali počet EdU+ buniek, BrdU+ buniek a BrdU+/NeuN+ neurónov v programe 
Adobe Photoshop CS6. Na snímkach so SVZ sme kvantifikovali bunky v páse širokom 50 µm 
pozdĺž SVZ. Bunky v Area X, lézii a HVC sme kvantifikovali v celých nasnímaných 
oblastiach. Pri analyzovaní spevu sme sa zamerali na posudzovanie opakovania jednotlivých 
slabík. Pri štatistickom vyhodnotení spevu sme používali ANOVA s opakovaním (faktorom 
bol čas od operácie), pri vyhodnotení počtu buniek ANOVA s následným Tukey testom.  
 

Výsledky a diskusia 

Na základe imunohistochemického farbenia novovzniknutých buniek v SVZ sme 

zistili, že počet nových buniek BrdU+ značených mesiac pred transkardiálnou perfúziou bol 

signifikantne vyšší v skupine 3M v porovnaní s ostatnými skupinami,  pričom tieto bunky 

vznikli 2 mesiace po vytvorení bilaterálnych lézií Area X (p<0,05 pre ANOVA; Obr. 1A). 

Značenie akútne vzniknutých nových buniek EdU+, teda 2 h pred perfúziou, ukázalo 
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signifikantne najvyšší vznik nových buniek je v skupine 1M, teda v skupine s najmladšou 

léziou v porovnaní so skupinami 3M a 4M (p<0,05 pre ANOVA; Obr. 1B). Taktiež sme 

zaznamenali signifikantne nižší počet novovzniknutých buniek BrdU+ aj EdU+ u skupiny 4M 

v porovnaní s 3M (obr. 1A, 1B).  

Počet novovzniknutých buniek značených pomocou EdU je u pestúnok podobný [6] 

ako v našom experimente 4M po striatálnom poškodení. Preto predpokladáme, že poškodenie 

striatálneho tkaniva spôsobuje akútne zvýšenú proliferáciu v SVZ a táto sa v priebehu 4 

mesiacov dostane do normálu. Avšak, najvyšší počet nových BrdU+ buniek značených mesiac 

pred perfúziou bol u skupiny 3M. Možno to vysvetliť tak, že proliferácia 1M (podľa počtu 

EdU+ buniek) a 2M (podľa počtu BrdU+ buniek) narastá a od 3M už klesá. Na zvýšený počet 

novovzniknutých buniek počas prvých 2M, môže mať vplyv veľkosť lézie a fakt, že 

regenerujúce sa tkanivo už neprijíma v toľkej miere novovzniknuté bunky [5, 7]. Počet BrdU+ 

aj EdU+ buniek v jednotlivých častiach SVZ (na úrovni Area X, CA, TSM a HVC) kopíroval 

časové rozdiely zobrazené na Obr. 1A, B. 

 

A           B 

.  
Obr. 1. Počet nových buniek v SVZ.  A – počet nových BrdU+ buniek značených mesiac pred perfúziou . B – 

počet nových EdU+ buniek značených 2 h pred perfúziou . Jednotlivé stĺpce predstavujú priemer a SEM. 
Symbol*** je p≤0,001. Skratky: BrdU – 5-bromo-2-deoxyuridín, EdU – 5-etynyl-2´-deoxyuridín, SVZ – 

subventrikulárna zóna, 1M – 1-mesiac, 3M – 3-mesiace, 4M – 4-mesiace od vytvorenia lézie Area X. 
 

V ďalšom kroku nás zaujímal osud novovzniknutých buniek BrdU+ usadených 

v poškodenej Area X, ale aj v akej miere sú diferencované na neuróny (NeuN+). Zistili sme, 

že počet nových buniek inkorporovaných do regenerujúcej sa časti Area X bol signifikantne 

vyšší u vtákov skupiny 1M v porovnaní s 3M a 4M (Obr. 2; p<0,05 pre ANOVA). Tieto 

bunky vznikli počas prvých 7 dní po vytvorení lézií. V tomto časovom období teda nielen 

veľké množstvo buniek akútne vzniká (EdU+) (Obr. 1B) ale rovnako je aj signifikantne väčšie 
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množstvo buniek inkorporovaných do poškodenej Area X (Obr. 2). U tejto skupiny bol tiež 

zaznamenaný signifikantne vyšší počet BrdU+ buniek kolokalizovaných s neuronálnym 

značkovačom NeuN (Obr. 2). Tento počet je asi 2 razy vyšší než u pestúnok bez lézie [6]. 

Tieto výsledky jasne ukazujú, že jeden mesiac po poškodení Area X je najvyšší počet 

novovzniknutých neurónov inkorporovaných do Area X. 

 

 
Obr. 2. Počet nových buniek a neurónov v Area X. Počet novovzniknutých buniek v zregenerovanom tkanive 

Area X značených BrdU a počet novovzniknutých neurónov značených BrdU+ kolokolizovaných s 
a neuronálnym značkovačom NeuN. Jednotlivé stĺpce predstavujú priemer a SEM. Symbol** je p≤0,01.  

Skratky: BrdU – 5-bromo-2-deoxyuridín, NeuN -  neuronálny marker, SVZ – subventrikulárna zóna, 1M – 1-
mesiac, 3M – 3-mesiace, 4M – 4-mesiace od vytvorenia lézie Area X. 

 

V lézii sme tiež zaznamenali významne vyšší počet nových buniek BrdU+ u skupiny 

1M v porovnaní s 3M a 4M (p<0,05 pre ANOVA; p<0,001 pre 1M vs 3M; p<0,01 pre 1M vs 

4M). Signifikantne  vyšší počet nových buniek BrdU+ sme zaznamenali tiež v laterálnom 

aj mediálnom okraji lézie u 1M v porovnaní s 3M a 4M (p<0,05 pre obe ANOVA; p<0,001 

pre všetky porovnania). 

Z výsledkov analýzy spevu vyplýva, že k významne zvýšenému opakovaniu slabík 

došlo 3 dni a 1 mesiac po operácii a opakovanie kleslo do počtov pred operáciou od 2 

mesiacov (Obr. 3). Zistili sme teda, že k zvýšenému opakovaniu u pestúnok dochádza 

rýchlejšie ako u zebričiek, a tiež k návratu opakovania do stavu pred operáciou dochádza 

u pestúnok rýchlejšie [5]. 
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Obr. 3. Opakovanie slabiky. Miera opakovania slabík v piesni vyjadrená % vzhľadom k bazálnym hodnotám 

stanoveným pred operáciou. Body predstavujú priemer a SEM.. Symbol ** je p≤0,01. Skratky: d – deň, m – 
mesiac. 

 

Záver 

Striatálne poškodenie Area X zvyšuje proliferáciu nových buniek v SVZ. Poškodenie 

má vplyv aj na inkorporáciu nových buniek vrátane neurónov do Area X, pričom k zvýšeniu 

počtu dochádza krátko po vytvorení lézie. Rýchlejší nástup zvýšeného opakovania slabiky 

u pestúnok v porovnaní so zebričkami a vyššia proliferácia a inkorporácia nových neurónov 

do miesta poškodenia podporujú hypotézu, že nové neuróny sprostredkujú behaviorálnu 

nerovnováhu prejavujúcu sa zvýšeným opakovaním slabiky. 
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Abstract 

New adult neurons in the brain of songbirds: relation to vocal behaviour? 
Adult neurogenesis is well-preserved feature in the brain of many animals, including mammals and 

songbirds. In birds, adultborn neurons are incorporated into the regions of the song control system. Function of 
adult neurogenesis is still unknown but it may play a role in the song maintenance and plasticity. Here we 
analysed neuron recruitment into the vocal nuclei HVC, Area X, and a control region hyperpallium apicale (HA) 
in two songbird species, zebra finch (Taeniopygia guttata) and Bengalese finch (Lonchura striata var. 
domestica). We found higher numbers of newly born neurons in HVC of Bengalese finches in comparison to 
zebra finches. Importantly in Bengalese finches, we observed a correlation of song sequence variability with the 
number of recruited neurons in HVC. Bengalese finches with more variable songs showed higher neuronal 
recruitment. Our findings support the hypothesis that new adultborn neurons are associated with vocal plasticity. 

 
Keywords: neurogenesis; songbirds; song control system; plasticity 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Po objavení, že sa v dospelom mozgu tvoria neuróny a zabudovávajú do existujúcich 

oblastí, sa zmenil pohľad na funkciu mozgu. Prvé štúdie preukazujúce tvorbu neurónov 

v dospelom mozgu [1,2] boli prijaté so skepticizmom, pretože prevládal názor, že centrálny 

nervový systém je už v dospelosti nemenný a ak, tak dochádza len ku stratám neurónov. 

U cicavcov aj spevavcov sa neurogenéza vyskytuje v mozgových oblastiach, ktoré vykazujú 

vysokú plasticitu, prijímajú mnohé senzorické informácie a hrajú dôležitú úlohu v učení 

a pamäti. Nové neuróny u spevavcov vznikajú v oblasti priliehajúcej ku komore, v 

subventrikulárnej zóne [3]. Z tejto oblasti ešte nediferencované neuróny migrujú do celého 

telencefalu, kde sa následne včleňujú hlavne do oblasti pália vrátane vokálnej oblasti HVC 

(skratka sa používa ako celý názov) a do striatálnej vokálnej oblasti Area X [4]. Medzi 

rôznymi druhmi spevavcov existujú rozdiely vo včleňovaní nových neurónov do vokálnych 

oblastí. Pri kanárikoch divých (Serinus canaria) sú nové neuróny inkorporované do HVC 

najmä v októbri a marci, v tomto období obmieňajú aj svoje piesne [5]. Kanáriky patria do 

skupiny spevavcov, ktoré sú schopné učiť sa nové piesne počas celého života. Neurogenéza sa 

však vyskytuje v dospelosti aj u druhov, ktoré majú uzavretú periódu učenia, ako napríklad 

zebrička červenozobá (Taeniopygia guttata) a pestúnka japonská (Lonchura striata var. 

domestica). Kým u kanárikov sú nové neuróny v HVC nahradzované tými starými, 

u zebričiek sa ich počet počas života zvyšuje [6].  

Zebričky a pestúnky sa medzi sebou líšia variabilitou poradia slabík v piesni [7]. Preto 
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tieto druhy predstavujú dobrý model na študovanie neurogenézy v spojení so spevom. 

Poškodením sluchovej odozvy degraduje pieseň u pestúnok po pár dňoch, u zebričiek až po 2-

8 týždňoch. Výmena nových neurónov v HVC mesiac po ohluchnutí je u pestúnok 

dvojnásobná a pomer nových HVCRA neurónov (typ neurónov prenášajúcich signál do 

motorických oblastí) je dokonca trojnásobne vyšší ako u zebričiek [8]. Preto sa predpokladá, 

že včleňovanie nových neurónov do vokálnych oblastí narušuje stabilnú pieseň u vtákov bez 

sluchovej odozvy, pričom zachovanie si naučeného správania vyžaduje spätnú väzbu. Nie je 

však známe, či a ako sa tieto druhy líšia v inkorporácii nových neurónov aj v stave bez 

poškodenia. Cieľom tejto práce bolo preto zistiť mieru včleňovania nových neurónov do 

HVC, Area X a kontrolnej oblasti hyperpallium apicale (HA), ktorá nie je zapojená vo 

vokálnych dráhach.  Zároveň sme sledovali súvislosť medzi týmto včleňovaním 

a parametrami variability piesne u zebričky červenozobej a pestúnky japonskej.  

 

Materiál a metódy 

Do experimentu bolo použitých 11 samcov zebričky červenozobej a 11 samcov 

pestúnky japonskej. Zebričky pochádzali z chovu Ústavu biochémie a genetiky živočíchov 

a pestúnky z chovateľských obchodov. Experiment bol schválený etickou komisiou UBGŽ 

SAV a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Samce boli umiestnené do 

zvukotesných boxov na jeden mesiac a ich spevy boli nahrávané pomocou programu 

SoundAnalysisPro 2011. Prvých 7 dní experimentu bol jedincom podávaný značkovač 

deliacich sa buniek 5-bróm-2-deoxyuridín (BrdU, Sigma Aldrich; koncentrácia 10mg/ml, 

dávka 50 mg/kg). Samce boli následne ponechané ešte ďalšie 3 týždne v boxoch, pričom 

počas tejto doby takto označené neuróny migrovali zo SVZ do mozgových oblastí, kde sme 

ich následne detegovali. Na 28. deň boli vtáky usmrtené letálnou dávkou ketamín-

xylazínového roztoku (15 mg/ml ketamín, 3mg/ml xylazín). Následne bola vykonaná 

transkardiálna perfúzia fosfátovým tlmivým roztokom (PBS; pH 7,4) a potom 4% roztokom 

paraformaldehydu. Mozgy boli postfixované najskôr v 4% paraformaldehyde, potom 

ponorené v 20% sacharóze a 30 % sacharóze. Následne bolo tkanivo zmrazené 

v zmrazovacom médiu Tissue-Tek OCT compound (Sakura, Japonsko). Na mikrotóme (Leica 

1800, Nemecko) bol mozog koronálne narezaný na 30 µm hrubé rezy a tie boli vložené do 

roztoku PBS s 0,1% azidom sodným.  

Neuróny boli vizualizované imunohistochemickým farbením, pričom boli detegované 

nami označené BrdU bunky a mladé neuróny exprimujúce doublecortin (DCX; mikrotubuly 

viažuci proteín). Obe farbenia sme kombinovali so značením dospelých neurónov (NeuN). 
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Rezy boli premyté 3x v PBS. Pre BrdU farbenie sme rezy 7 min inkubovali v 2N HCl pri 37 

ºC. Reakciu sme zastavili 0,1 M borátovým tlmivým roztokom (pH 8), ktorý pôsobil 3 min pri 

laboratórnej teplote. Ďalej sme rezy znova 3x premyli v PBS. Následne sme všetky rezy 

inkubovali 1 h v blokovacom roztoku BSA (1% hovädzí sérový albumín a 0,2% Triton X-100 

v PBS). Po odstránení BSA sme rezy inkubovali s primárnymi protilátkami pri 4 ºC cez 2 noci 

pre BrdU farbenie a jednu noc pre DCX farbenie. Použili sme potkaniu polyklonálnu 

protilátku anti-BrdU (Accurate Chemical, USA; riedená 1:500 v BSA), myšiu polyklonálnu 

protilátku anti-NeuN (Milipore, USA; 1:500), králičiu polyklonálnu protilátku anti-DCX 

(Sigma, USA; 1:3000). Rezy sme 3x premyli v PBS a ďalej inkubovali so sekunárnymi 

protilátkami (riedené 1:500 v BSA) pri laboratórnej teplote 2 h v tme. Použili sme koziu 

protimyšiu protilátku konjugovanú s Alexa 488 (Molecular Probes, USA), somáriu 

protipotkaniu protilátku konjugovanú s Cy3 (Jackson ImmunoResearch, USA) a koziu 

protikráličiu protilátku konjugovanú s Alexa 594 (Molecular Probes, USA). Rezy boli znova 

3x premyté v PBS a natiahnuté na podložné sklíčka. Pre DCX farbenie sme rezy zaliali 

médiom Vectashield obsahujúcim 4,6-diamino-2-fenydol (DAPI, Vectashield Laboratories, 

USA) pre BrdU farbenie sme použili rovnaké médium bez DAPI. Mieru neurogenézy 

(BrdU+/NeuN+ a DCX+) sme vyhodnocovali vo vokálnych oblastiach HVC, Area X 

a v oblasti HA v 2-3 mikrofotografiách pre každú hemisféru v programe Adobe Photoshop 

CS6. Počty boli prepočítané na mm2.  

U každého jedinca sme analyzovali parametre piesne: linearitu, konzistentnosť 

a stereotypiu v 10 piesňach. Skóre linearity poradia slabík bolo vypočítané ako počet typov 

slabík v piesni / počet typov prechodov slabík v piesni. Skóre konzistentnosti poradia bolo 

vypočítané ako počet typických prechodov slabík v piesni / počet všetkých prechodov slabík v 

piesni. Skóre stereotypie poradia bolo hodnotené ako linearita + konzistentnosť / 2.  

Výsledky boli štatisticky vyhodnotené pomocou ANOVA s následným Fisherovým 

LSD testom. Pre určenie korelácie medzi mierou neurogenézy a parametrami piesne sme 

použili lineárnu regresiu. 

 

Výsledky a diskusia 

Na začiatku sme potvrdili, že spev pestúnok je menej lineárny a menej stereotypný ako 

spev zebričiek (p < 0,001), čiže je variabilnejší. V konzistentnosti piesne sa tieto dva druhy 

nelíšili. Pri sledovaní neurogenézy v mozgových oblastiach HVC, Area X a HA sme 

analyzovali zvlášť dve štádiá mladých neurónov. Prvým typom sú DCX+ neuróny 

pretiahnutého tvaru (migrujúce) a druhým oválne (včlenené) neuróny. Zaznamenali sme 
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signifikantný vplyv druhu (p 0,01), mozgovej oblasti (p < 0,001) aj typu buniek (p < 0,001) na 

počet DCX+ neurónov. Vo vokálnej oblasti HVC sme pozorovali vyšší počet oboch typov 

DCX+ neurónov u pestúnok v porovnaní so zebričkami (p=0,0005 a p=0,04 pre ANOVA; 

Obr. 1A, B). Pestúnky mali dokopy vyšší počet všetkých DCX+ neurónov dokopy v HVC 

(p=0,003 pre ANOVA) (Obr. 1C). V súlade s DCX výsledkami sme zaznamenali, že počet 

nových včlenených BrdU+/NeuN+ neurónov v HVC bol tiež vyšší u pestúnok ako u zebričiek 

(p < 0,05; Obr. 1D). Vo vokálnej oblasti Area X a v kontrolnej nevokálnej oblasti HA sme 

nezistili signifikantný rozdiel medzi druhmi v počte DCX+ ani BrdU+/NeuN+ neurónov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri korelácii parametrov piesne a neurogenézy sme nezistili signifikantný vzťah 

u zebričiek. Naopak u pestúnok sme zaznamenali signifikantnú negatívnu koreláciu linearity 

aj stereotypie piesne s počtom DCX+ neurónov okrúhleho tvaru a všetkých DCX+ neurónov 

pre oblasť HVC (p=0,01-0,04; r=0,68-0,78; Obr. 2A). Vo vokálnej oblasti Area X, sme 

zaznamenali iba trend k negatívnej korelácii medzi linearitou a počtom všetkých DCX+ 

neurónov (p=0,09; r=0,58; Obr. 2B).  

A B 

C D 

Obr. 1: Inkorporácia nových neurónov do HVC, Area X a HA. Kvantifikácia DCX+ neurónov A: 
pretiahnutého tvaru, B: okrúhleho tvaru, C: všetkých DCX+ neurónov. D: Kvantifikácia BrdU+/NeuN+ 
neurónov. Každý stĺpec reprezentuje priemer a SEM. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. ANOVA 

s následným Fisherovým LSD testom. Skratky: Area X – vokálna oblasť, BrdU – brómdeoxyuridín, DCX – 
doublecortin, HA – hyperpallium apicale, HVC – vokálna oblasť.  
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Medzi spevavcami boli publikované hodnoty pre obmenu HVC neurónov, ktoré sú 

medzi 0,1-0,74% pre kanáriky, 0,1-0,2% pre zebričky a 0,4% pre pestúnky [5,8,9]. Tieto 

percentá boli však u zebričiek a pestúnok zistené po ohluchnutí. Naše výsledky ukazujú, že 

u pestúnok prebieha vyššia inkorporácia nových neurónov do vokálnej oblasti HVC aj 

v nepoškodenom stave. Ohluchnutie spôsobuje zmeny v piesni u pestúnok skoršie ako 

u zebričiek a sluchová spätná väzba je pre ne kritickejšia [10]. Vyšší nábor nových neurónov 

do HVC môže preto napomáhať k rýchlejšej degradácii piesne. V našej štúdii sme potvrdili aj 

vyššiu variabilitu piesne u pestúnok, ktorá môže byť spojená s vyšším počtom nových 

neurónov vo vokálnych oblastiach. Dôležitým zistením je však to, že sme zaznamenali 

koreláciu medzi spevom a neurogenézou v rámci druhu, a to u pestúnok. Jedince, ktoré mali 

variabilnejšiu (menej lineárnu a menej stereotypnú) pieseň, mali aj vyšší počet mladých 

neurónov v HVC. U zebričiek sme takýto vzťah nepozorovali možno aj preto, že ich pieseň je 

veľmi stereotypná.  

 

Záver 

Aj keď sa akustická štruktúra spevu v dospelosti u zebričiek a pestúnok nemení, 

zachovanie si piesne vyžaduje aktívnu sluchovú odozvu. Na základe našich výsledkov 

predpokladáme, že inkorporácia nových neurónov do vokálnych oblastí môže súvisieť so 

zapojením neurogenézy práve v udržaní si naučenej piesne a s variabilitou spevu u niektorých 

druhov spevavcov. 

 

A B 

Obr. 2: Korelácie parametrov variability piesne (linearita, konzistentnosť, stereotypia) u pestúnok a A: 
počtu nových DCX+ neurónov v HVC ( p = 0,96; r = 0,02 pre konzistentnosť, p = 0,03; r = 0,70 pre stereotypiu; p 
= 0,03; r = 0,73 pre linearitu) a B: počtu nových DCX+ neurónov v Area X (p= 0,60; r = 0,21 pre konzistenciu, p 
= 0,16; r = 0,51 pre stereotypiu; p = 0,09; r = 0,60 pre linearitu). *p < 0,05. Lineárne regresie. Skratky: Area X – 

vokálna oblasť, DCX – doublecortin, HVC – vokálna oblasť. 
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Abstract 
Bionomics of the ants (Hymenoptera, Formicidae) in arid conditions of sand dunes in Borská nížina 

lowland. 
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 2018 we studied ant 
assemblages in sand dunes area in the Borskaá nížina lowland, where we focused on the bionomics of the 
carpenter ant – Camponotus vagus. We tried to observe and describe the foraging activity of workers during a 
warm summer day, when surface of sand might reach extreme temperatures.  
 

Keywords: ants; Formicidae; Hymenoptera; Borská nížina; sand dunes  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Piesočnaté pôdy, známe aj pod pojmom arenosol, patria podľa Soil Atlas of Europe [1] 

medzi najmenej zastúpené typy pôd v Európe. Fauna osídľujúca tieto územia má špecifické 

rysy, kde sú živočíchy vystavené podmienkam charakteristickým pre iné, v Európe zriedkavo 

rozšírené biómy – púšte a polopúšte. Medzi najvýznamnejšie faktory, ktoré tu spôsobujú 

nehostinné životné podmienky, patria najmä neustále pohyby piesku, výrazné zmeny teploty 

povrchu pôdy, presúšanie horných vrstiev pôdy a slabá stabilita substrátu. Nie je tomu inak 

ani na najrozsiahlejšom komplexe biotopov viatych pieskov na Slovensku – na území Borskej 

nížiny [2].  

Cieľom predloženého výskumu bolo zistiť druhovú skladbu mravcov na vybranej 

študijnej ploche tohto významného územia a doplniť stav poznania o bionómii mravcov 

Camponotus vagus.   

 

Materiál a metódy  

Sledované územie je súčasťou protipožiarneho pásu v lesnom poraste, situovanom 

medzi obcami Plavecké Podhradie a Lakšárska Nová Ves – Mikulášov (48°32'8.60"S,  

17°15'36.14"V) v nadmorskej výške 205 m.n.m.. Samotná nelesná plocha má dĺžku približne 

5 kilometrov a šírku 50 metrov. Je pravidelne manažovaná odstraňovaním náletov stromov 

šetrným spôsobom bez použitia ťažkých mechanizmov. Charakteristickým rastlinným 

spoločenstvom je tu zväz Corynephorion canescentis s kyjankou sivou (Corynephorus 
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canescens). Povrchové vrstvy piesku sú na tejto študijnej ploche neustále v pohybe, o čom 

svedčia osobné pozorovania počas prieskumu v roku 2018.  

Študijný materiál bol zbieraný za pomoci zemných pascí. Zemnú pascu tvorila 

skúmavka v tvare valca s objemom 40 ml s priemerom 3 centimetre naplnená 10% roztokom 

formalínu. Tie boli exponované na lokalite v počte 10 kusov od 5. mája do 7. septembra a ich 

obsah bol vyberaný približne v mesačných intervaloch. Determinácia a nomenklatúra bola 

vykonaná na základe práce Czechowski et al. [3]. V tabuľke sú uvedené iba zaznamenané 

robotnice. Jedno hniezdo mravcov druhu Camponotus vagus bolo vybrané za účelom 

pozorovania dennej aktivity v čase horúceho letného dňa – 1. augusta 2019. Ich epigeická 

aktivita bola vyhodnotená počítaním robotníc vychádzajúcich z mraveniska za potravovým 

zdrojom. Kvantifikovanie údajov prebehlo zrátaním sumy robotníc počas presných 15 

minútových intervalov v období medzi 6:00 ráno až 10:00 doobeda. Paralelne bola meraná 

teplota povrchu pri ústí hniezda, pričom uvedená teplota je priemernou číselnou hodnotou 

merania na začiatku a na konci konkrétneho časového intervalu. Na meranie teploty bol 

použitý termometer Testo 735-2 s meracím čidlom Testo Pt-100 na meranie povrchovej 

teploty a teploty vzduchu. Teplota povrchu bola dodatočne meraná za pomoci termokamery 

FLIR inštalovanej v mobilnom zariadení CAT S61.  

 

Výsledky a diskusia 

Počas sledovaného obdobia sa podarilo odchytiť 436 jedincov mravcov patriacich do 

10 druhov – Camponotus vagus (Scopoli, 1763), Formica cunicularia (Latreille, 1798), 

Formica sanguinea (Latreille, 1798), Lasius niger (Linnaeus, 1758), Lasius psammophilus 

(Seifert, 1992), Solenopsis fugax (Latreille, 1798),  Tapinoma subboreale (Seifert, 2011), 

Temnothorax parvulus (Schenck, 1852), Tetramorium cf. caespitum (Linnaeus, 1758) a 

Tetramorium moravicum (Kratochvíl, 1941). Zistené druhové spektrum odpovedá 

ekologickým nárokom jednotlivých druhov. Zaznamenaný tu bol aj termofilný druh 

Solenopsis fugax, ktorý patrí k najmenším zástupcom našej fauny. Bohužiaľ, jeho hniezda 

počas prieskumu neboli nájdené a jeho bionómia na pieskových dunách je pre vedu i naďalej 

záhadou. Jeden jedinec Temnothorax parvulus najskôr korešponduje s výskytom niekoľkých 

jedincov borovice lesnej (Pinus silvestris), nakoľko ide druh osídľujúci najmä krovinové 

biotopy a ekotóny lesných porastov. Medzi najčastejšie nachádzané robotnice mravcov patrili 

zástupcovia rodu Tetramorium a to dva druhy: Tetramorium cf. caespitum a Tetramorium 

moravicum, ktoré na lokalite tvorili nenápadné hniezda bez výrazných nadzemných častí. 

V zemných pasciach boli odchytené aj robotnice Formica sanguinea, ktoré pravdepodobne 
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prechádzali z okrajov biotopu, napokon sa nepokladajú za psamofilný druh a ich hniezda na 

lokalite taktiež neboli zaznamenané. Z rodu Lasius dominoval typický psamofil Lasius 

psammophilus, ktorého robotnice na tejto lokalite boli ľahko rozoznateľné vďaka bledo 

hnedému sfarbeniu.  

Mravce druhu Camponotus vagus sú teplomilným druhom, ktorý vytvára typické 

hniezda v mŕtvom dreve [3]. Na lokalite hniezdil v starých kmeňoch stromov, ktoré boli na 

lokalite svedectvom dávnej lesníckej činnosti (Obr. 1.). Robotnice mravcov sa v čase 

výskumu museli vysporiadať s rýchlo sa meniacou teplotou povrchu piesku, ktorá dosahovala 

v začiatku merania v intervale 6:00 – 6:15 najnižšiu hodnotu 18,7°C. Ako je zrejmé z grafu 

(Obr. 2.), so zvyšujúcou sa teplotou aktivita mravcov prv narastala až dosiahla maximum 

v časovom intervale 8:15 – 8:30. Vtedy sa vydalo na prieskum z mraveniska celkovo 22 

robotníc. Následne počet vychádzajúcich robotníc klesal, pričom posledné jedince opustili 

mravenisko v čase 9:30 až 9:45. Od intervalu od 9:45 – 10:00, kedy teplota povrchu dosiahla 

43,25°C, už neboli zaznamenané žiadne vychádzajúce robotnice. Hniezdo bolo takto 

pozorované až do času 14:00 a vykazovalo nulovú aktivitu.  

 

 
 

Obr. 1. Hniezdo mravcov Camponotus vagus v kmeni starého stromu. 
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Obr. 2. Počet vychádzajúcich robotníc z mraveniska v časových intervaloch v porovnaní  
so stúpajúcou teplotou povrchu substrátu pri jeho východe 

 

Záver 

Počas vegetačnej sezóny 2018 sme skúmali druhové zloženie mravcov na vybranej 

pieskovej dune Borskej nížiny. Z 436 zaznamenaných robotníc mravcov sme identifikovali 

celkovo 10 druhov. Pozorovaním aktivity robotníc vybraného mraveniska druhu Camponotus 

vagus bolo zistené, že počas horúceho letného dňa začínajú vychádzať za potravou približne 

o 6 hodine ráno, pričom ich aktivita končí pred 10 hodinou. Z výsledkov je zrejmé, že teplota 

povrchu piesku na úrovni približne 43°C je už pre pohyb robotníc limitujúca, čo sa prejaví 

úplným zastavením aktivity robotníc v okolí hniezda.   
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Abstract 
Diversity and evolution of oligohymenophorean ciliates associated with seriate turbellarians 
The highly diverse class Oligohymenophorea comprises both free-living and symbiotic ciliates. 

Phylogenetic analyses depicting their relationships did not contain sequences from ciliates infecting free-living 
flatworms. Therefore, the aim of this work was to reconstruct the phylogeny of ciliates associated with seriate 
turbellarians. Three species of freshwater planarians were examined: Dugesia gonocephala, Girardia tigrina and 
Polycelis felina. Three oligohymenophorean ciliate species were isolated from them: the endozoic Haptophrya 
planariarum from the subclass Astomatia, the epizoic Urceolaria mitra from the subclass Peritrichia and the 
histophagous Tetrahymena sp. from the subclass Hymenostomatia. Ciliates isolated from flatworms formed 
separate and early branched-off lineages within their subclasses. Results of the dating analysis conducted by the 
Bayesian relaxed molecular clock technique suggested the ogirin of oligohymenophoreans ~ 1.25 Ga. Astome 
ciliates have arisen about 445 Ma and lienages from freshwater planarians have separated in a relatively short 
period of time. 
 

Keywords: 18S rRNA gene, Dugesia gonocephala, Haprophrya, Tetrahymena, Urceolaria 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Takmer tritisíc druhov nálevníkov vedie endozoický spôsob života. Väčšina takýchto 

nálevníkov sú neškodné komenzály [1]. Existujú však aj druhy, ktoré sú patogénne a dokážu 

svojím hostiteľom spôsobiť závažné problémy neraz končiace smrťou. Väčšina patogénnych 

nálevníkov patrí do neobyčajne diverzifikovanej triedy Oligohymenophorea de Puytorac et 

al., 1974, ktorá zjednocuje voľne žijúce, ekto- ako aj endosymbiotické formy obývajúce rôzne 

habitaty po celom svete [2]. 

Doposiaľ bolo vykonaných viacero fylogenetických analýz rekonštruujúcich vzťahy 

medzi líniami oligohymenofórnych nálevníkov (napr. [3, 4, 5, 6]). Žiadna z nich však 

neobsahovala taxóny žijúce v úzkom vzťahu s voľne žijúcimi ploskavcami. Pochopenie 

vzťahu a koevolúcie nálevníkov s ploskavcami môže pomôcť objasniť formovanie diverzity 

endozoických nálevníkov v priebehu stoviek miliónov rokov. Preto bolo cieľom tejto práce 

nie len identifikovať druhové zloženie nálevníkov asociovaných so sladkovodnými 

lalokočrevnými ploskuľami, ale aj zrekonštruovať ich fylogenetické vzťahy a zaradiť ich do 

časového rámca. 

 

 

502



Materiál a metódy 

Hostiteľské ploskavce boli zbierané celkovo z 11 lokalít na území Slovenska. Vo 

väčšine prípadov išlo o mierne tečúce vody, kde boli ploskule spravidla prichytené na spodnej 

strane kameňov.  Po prevoze do laboratória boli žiletkou rozrezané na menšie časti a 

rozseparované tkanivá boli pozorované pod mikroskopom Leica DM2500. Nálevníky boli 

spomedzi tkanív vyberané pomocou upravenej Pasteurovej pipety. Ich morfológia a aktivita 

boli zaznamenávané na fotografie a videá fotoaparátom Canon EOS 70D. 

Niektoré bunky boli taktiež odoberané do lyzačného pufra za účelom následnej 

izolácie DNA. Metódou štandardného molekulárneho klonovania boli získané rekombinantné 

plazmidy obsahujúce 18S rRNA gén skúmaných nálevníkov. Izolované plazmidy boli 

sekvenované vo firme Macrogen v Holandsku. 

Fylogenetické vzťahy v triede Oligohymenophorea boli posudzované pomocou 

algoritmu maximálnej vierohodnosti (maximum likelihood) v programe PHYML ver. 3.0, ako 

aj pomocou Bayesiánskeho štatistického prístupu, ktorého analýzy boli vypočítané na portáli 

CIPRES ver. 3.1. Určovanie času divergencie oligohymenofórnych nálevníkov bolo vykonané 

Bayesiánskym prístupom pomocou programu BEAST ver. 2.4.5. 

 

Výsledky a diskusia 

V tejto práci bolo identifikované spektrum nálevníkov existujúcich vo viac či menej 

úzkom vzťahu so sladkovodnými ploskuľami. Izolované boli tri druhy: Haptophrya 

planariarum z podtriedy Astomatia, Urceolaria mitra z potriedy Peritrichia a Tetrahymena 

sp. z podtriedy Hymenostomatia, čo predstavuje druhové zastúpenie z troch z celkových 

šiestich podtried patriacich do triedy Oligohymnophorea. Zatiaľ čo prvé dva druhy využívajú 

na prichytávanie sa k tkanivám hostiteľa nápadnú prísavku či adhezívny disk, Tetrahymena 

sp. predstavuje voľne plávajúceho nálevníka, ktorý napáda poškodené ploskavce cez otvorené 

rany. 

Dovtedajšie fylogenetické štúdie, zahrňujúce však len astomátne nálevníky z 

obrúčkavcov, rozoznali podtriedu Astomatia ako monofyletickú a naznačovali príbuznosť k 

podtriede Scuticociliatia [3, 6]. Po pridaní sekvencií nálevníkov zo sladkovodných ploskúľ sa 

na fylogenetickom strome rozdelila podtrieda Astomatia na dve samostatné skupiny – jednu, 

spájajúcu nálevníky z obrúčkavcov a druhú, zjednocujúcu novo priradené nálevníky z 

ploskúľ. Druhá skupina navyše tvorila zoskupenie so skutikociliátnym rodom Dexiotricha, čo 

malo za následok umiestnenie skupiny Astomatia do bazálnej polytómie spolu so skupinou 

Scuticociliatia, ktorá už tiež nebola vyobrazená ako monofyletická (Obr. 1). Na základe 
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štatistických testov topológie stromov však nemohol byť vylúčený sesterský vzťah skupín 

Astomatia a Scuticociliatia, ako ani sesterský vzťah zoskupenia rodov Haptophrya a 

Dexiotricha k ostatným astomátnym nálevníkom. Napriek výsledkom analýz, po zvážení 

morfologických znakov a evolučných vzdialeností naďalej uvažujeme o podtriede Astomatia 

ako o monofyletickej, pričom prvopočiatky existencie taxónov, ktoré do nej patria, siahajú ku 

skutikociliátnej skupine Loxocephalida. 

Analýzy pomocou relaxovaných molekulárnych hodín odhalili, že radiácia v triede 

Oligohymnophorea začala približne pred 1,25 mld. rokov. Podtriedy Astomatia a 

Scuticociliatia zdieľali posledného spoločného predka ešte pred ~ 490 mil. rokov – v období 

Kambrickej explózie, kedy vznikalo mnoho kmeňov živočíchov vrátane ploskavcov a 

obrúčkavcov. Výsledky teda zapadajú do časovej škály makroevolúcie mnohobunkových 

organizmov, ktoré slúžia ako hostitelia týchto skupín nálevníkov. Astomátne nálevníky sa 

ďalej diverzifikovali v priebehu 50 mil. rokov na tie, obývajúce tráviaci trakt ploskavcov a tie, 

ktoré prenikli do obrúčkavcov. 

Vzhľadom na to, že radiácia nálevníkov v triede Oligohymnophorea sa udiala 

relatívne rýchlo, lepšiemu pochopeniu fylogenetických vzťahov jednotlivých skupín v tejto 

triede by mohlo napomôcť získanie rýchlejšie sa vyvíjajúceho molekulárneho markeru, 

ktorým je napr. ITS2 molekula. Analýzy pomocou takéhoto markeru by mohli poskytnúť 

dôkaz o monofýlii skupiny Astomatia v rámci triedy Oligohymenophorea. 
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Obr. 1. Fylogram znázorňujúci vzťahy medzi hlavnými líniami oligohymenofórnych nálevníkov 
s dôrazom na taxóny infikujúce sladkovodné ploskule. Strom je skonštruovaný na základe sekvencií 18S 

rRNA génu. Posteriórne pravdepodobnosti pre Bayesiánsku inferenciu (BI) a bootstrapové hodnoty pre 
maximum likelihood (ML) boli namapované na Bayesiánsky konsenzuálny strom. Pomlčky naznačujú nezhodu 
v topológii medzi Bayesiánskym a ML stromom. Na fylograme je badateľný trend zhlukovania taxónov podľa 

typu hostiteľského organizmu a včasné odčleňovanie línií nálevníkov infikujúcich sladkovodné ploskule. Mierka 
znázorňuje desať substitúcií na sto nukleotidových pozícií. 
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Záver 

Aj napriek relatívne nízkemu počtu doposiaľ osekvenovaných astomátnych 

nálevníkov sme boli schopní rozpoznať trend zhlukovania jednotlivých druhov na 

fylogenetickom strome do skupín, ktoré zodpovedajú vyšším taxonomickým jednotkám ich 

hostiteľských organizmov. Zdá sa, že fylogenetické vzťahy endozoických nálevníkov do istej 

miery odzrkadľujú evolučnú minulosť svojich hostiteľov a rozsiahlejšie koevolučné analýzy 

na základe sekvencií širšieho záberu taxónov by mohli tento trend potvrdiť. 
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Abstract 
Impact of low-temperature plasma on germination process of spring barley (Hordeum vulgare L. cv. 

Malz) 
This work presents the study of low temperature plasma (LTP) effect on the activity of enzymes 

involved in the germination of spring barley (Hordeum vulgare L., cv. Malz). Diffuse Coplanar Surface Barrier 
Discharge was used to generate LTP in ambient air at atmospheric pressure, in oxygen and nitrogen atmosphere 
at application times 60, 180 and 300 s. Three-day old plantlets showed an increase in SOD activity and a 
decrease in G-POX and protease activity, depending on the generating environment of the NTP and the length of 
exposition time. High exposition times and NTP generation in the nitrogen environment have been toxic to 
grains, diminishing or stopping germination likely due to of severe oxidative stress. A suitable environment for 
the treatment of grains was oxygen and air when applied at low time intervals. 
 

Keywords: spring barley; low temperature plasma; germination; G-POX; protease; SOD 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jačmeň je celosvetovo významná obilnina. Pre jeho široké využitie sa z hľadiska 

globálnej produkcie zaraďuje na štvrté miesto za pšenicu, ryžu a kukuricu. S narastajúcou 

populáciou a s tým súvisiaci narastajúci dopyt po potravinách nútia firmy, špecializujúce sa 

na predaj osiva, využívať stále novšie technológie a chemické látky na zlepšenie klíčivosti 

a vitality poľnohospodárskych plodín. Ošetrenie osiva nízkoteplotnou plazmou (NTP) sa javí 

ako potenciálna alternatíva chemickej predsejbovej úpravy semien. Výskumy v tejto oblasti 

preukázali zlepšenie klíčivosti, lepšie výnosy plodín, ale aj redukciu až elimináciu 

fytopatogénov z povrchu semien [1, 2]. Aplikácia NTP podporuje rast a fyziológiu rastlín 

stimuláciou obranných mechanizmov, ovplyvňuje výživu rastlín modifikáciou hormonálnej 

vyváženosti [3]. Reaktívne formy kyslíka (ROS) hrajú dôležitú úlohu pri klíčení semien. 

Produkujú sa počas redukcie oxidovaných proteínov už v čase imbibície semien. Ich 

netoxickú hladinu účinne udržujú enzýmy superoxiddismutáza (SOD), S-transferáza 

a peroxidázy [4]. 

Cieľom predloženej práce je zistiť dôsledky ošetrenia zŕn jačmeňa nízkoteplotnou 

plazmou na klíčivosť a enzymatickú aktivitu 3-dňových klíčencov tejto poľnohospodárskej 
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plodiny pri rôznych expozičných časoch vystavenia plazmatickým výbojom a pri rôznych 

pracovných plynoch v reakčnej komore. 

 

Materiál a metódy 

V experimentoch sme sledovali vplyv NTP na jačmeň jarný (Hordeum vulgare cv. 

Malz), ktorý je významnou pivovarníckou odrodou. Päťdesiat zŕn jačmeňa sme ošetrili NTP 

v troch expozičných časoch: 60 s, 180 s a 300 s pri troch pracovných plynoch v reakčnej 

komore: vzduch (V), kyslík (O) a dusík (N). NTP generoval difúzny koplanárny povrchový 

bariérový výboj s príkonom 400 W a s frekvenciou výbojkového zdroja 14 kHz a amplitúdou 

napätia 10 kV [2]. Zrná sme vysadili na filtračný papier primerane zvlhčený deionizovanou 

sterilnou vodou, uložený na plastových Petriho miskách s priemerom 14 cm. Kultivácia 

prebiehala v termostate pri teplote 24 °C. Po 3 dňoch od vysadenia sme vyklíčené rastliny 

zbavili zrna a alikvótne množstvá materiálu zmrazili v tekutom dusíku. Vzorky sme 

homogenizovali v tekutom dusíku a v pomere 1 : 2 (g/ml) extrahovali do Na-fosfátového 

tlmivého roztoku pH 7,8 s pridaním 1 mM EDTA. Po centrifugácii pri 10 tis. G sme 

supernatant použili na stanovenie obsahu rozpustných proteínov a enzymatickej aktivity. Na 

stanovenie obsahu rozpustných proteínov sme použili metódu podľa Bradfordovej [5]. 

Sledovali sme aktivitu guajakol peroxidázy (G-POX) metódou podľa autorov Frič a Fuchs [6] 

vyjadrenú v μmol tetraguajakolu min-1 mg-1 proteínov. Aktivitu superoxiddismutázy (SOD) 

sme sledovali metódou podľa García-Limones et al. [7], kde jednotka aktivity predstavuje 

množstvo enzýmu potrebného na redukciu 50 % počiatočnej redukcie NBT po osvetlení. 

Množstvo jednotiek aktivity sme prepočítali na 1 mg proteínu vo vzorke. Aktivitu proteáz 

sme stanovovali metódou podľa autorov Matušíková et al. [8]. Jednotka proteolytickej 

aktivity je definovaná ako nárast absorbancie o 0,001 za minútu pri vlnovej dĺžke 280 nm. 

Vizualizáciu O2¯ a H2O2 v 3-dňových rastlinách sme robili podľa metódy [9]. Experimenty 

sme opakovali 3x a výsledky sme štatisticky vyhodnotili s použitím štatistického programu 

Statgraphics Centurion XV.I. 

 

Výsledky a diskusia 

Ošetrenie NTP sa na 3-dňových klíčencoch prejavilo zmenami dĺžky nadzemnej časti 

a koreňov (obr. 1). Pri variante experimentov O60 a O180 boli dĺžky nadzemných častí 

a koreňov porovnateľné s kontrolou. Pôsobenie NTP 300 s inhibovalo klíčenie a rast 

klíčencov. Podobný výsledok sme zaznamenali aj po ošetrení v atmosfére vzduchu. Ošetrenie 

zŕn plazmou generovanou v atmosfére dusíka malo za následok inhibíciu, až zastavenie rastu, 
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N180 a N300 úplne inhibovalo klíčenie. Na klíčenie semien vplýva nielen expozičný čas, ale 

aj typ generátora plazmatických výbojov a účinok závisí aj od študovaného druhu, odrody 

alebo kultivaru [1, 10, 11]. 

 

 
 

Obr. 1. 3-dňové klíčence jačmeňa jarného (Hordeum vulgare L. cv. Malz ) po ošetrení nízkoteplotnou 
plazmou 60, 180, 300 s. Varianty: K – kontrola (zrná bez ošetrenia plazmou); O – ošetrené plazmou 

generovanou v kyslíkovej atmosfére; V – ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu; N – ošetrené plazmou 
generovanou v atmosfére dusíka. Mierka predstavuje 1 cm. 

 

Reaktívne formy kyslíka (ROS) sa v bunkách rastlín tvoria vo všetkých štádiách rastu 

rastlín. Kontrolnú úlohu na udržanie správnej hladiny ROS má superoxiddismutáza (SOD), 

ktorá znižuje toxicitu superoxidového aniónu (O2
¯) jeho premenou na peroxid vodíka (H2O2) 

[12]. S využitím nitroblue tetrazolium chloridu (NBT) sme vizualizovali O2
¯ v rôznych 

častiach klíčencov jačmeňa (obr. 2). Jeho prítomnosť sme pozorovali v koreňovej sústave 

a pri variante O60 aj v nadzemnej časti. Pri variantoch N180 a N300 sme pozorovali 

v nevyklíčených zrnách intenzívne zafarbenie demonštrujúce vysoké hladiny O2
¯. 

 

 
 

Obr. 2. Detekcia superoxidového aniónu (O2
-) – tmavomodré zafarbenie v 3-dňových klíčencoch jačmeňa 

jarného cv. Malz po ošetrení nízkoteplotnou plazmou 60, 180, 300 s. Varianty: K - kontrola (zrná bez 
ošetrenia); O – ošetrené plazmou generovanou v kyslíkovej atmosfére; V – ošetrené plazmou generovanou vo 

vzduchu; N - zrná ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka. Mierka predstavuje 1 cm. 
 

509



Proteíny rozpustné vo vode zohrávajú v raste rastlín veľkú úlohu a ich súčasťou je 

mnoho rastlinných enzýmov, čo môže odrážať celkovú aktivitu metabolizmu v rastlinách 

[13]. Aplikácia NTP v prostredí kyslíka mierne zvýšila obsah rozpustných proteínov oproti 

kontrole, v ostatných variantoch však ich obsah so zvyšujúcim sa aplikačným časom klesal 

(obr. 3). 

Rozdiely v hladine O2
¯ sme zisťovali stanovením aktivity SOD. Zaznamenali sme 

signifikantné zvýšenie aktivity vo všetkých variantoch v porovnaní s kontrolou (obr. 3), čo 

naznačuje vysoké stresové zaťaženie klíčencov po aplikácii NTP. Pri nižších expozičných 

časoch však zvýšená aktivita SOD účinne odstraňovala O2
¯. Vysoká koncentrácia superoxidu 

vo variantoch N180 a N300 sa pravdepodobne podieľala na inhibícii klíčenia jačmeňa. 

Podobné výsledky zaznamenali aj Henselová et al. [14] pri aplikácii NTP na zrná kukurice. 

 

 
 

Obr. 3. Množstvo rozpustných proteínov (RP) a aktivita superoxiddismutázy (SOD) v 3-dňových 
klíčencoch jačmeňa jarného cv. Malz po ošetrení nízkoteplotnou plazmou 60, 180, 300 s. Varianty: K - 

kontrola (zrná bez ošetrenia); O - ošetrené plazmou generovanou v kyslíkovej atmosfére; V - ošetrené plazmou 
generovanou vo vzduchu; N - ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka. Údaje sú priemery ± SE, 

písmená abecedy vyjadrujú rozdiely na úrovni preukaznosti p < 0,05. 
 

Významná úloha pri klíčení jačmeňa sa pripisuje aj peroxidu vodíka. Jeho zvýšenú 

koncentráciu zaznamenali v klíčiacich zrnách jačmeňa – embryách a v aleurónovej vrstve – čo 

urýchľovalo klíčenie [15]. Tento predpoklad potvrdzujú aj naše výsledky jeho vizualizácie v 

klíčencoch jačmeňa použitím diaminobenzidínu (DAB) (obr. 4). Po aplikácii NTP N180 a 

N300 sme nepozorovali zafarbenie zŕn, ktoré neklíčili. 

Vysokú koncentráciu H2O2, ktorý taktiež patrí k ROS, účinne eliminuje enzým 

peroxidáza (G-POX). Zvýšená peroxidázová aktivita počas klíčenia koreluje s funkciou 

auxínu, podieľa sa na raste a diferenciácii buniek a tvorbe bunkovej steny [16]. Ošetrenie 

NTP pri všetkých expozičných časoch inhibovalo aktivitu G-POX (obr. 5). Jej aktivita 
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vzrastala a klesala v závislosti od druhu stresu pôsobiaceho na pšenicu, ako je sucho [17] 

alebo zasolenie [18]. V obidvoch prípadoch išlo len o miernu inhibíciu aktivity. Naše 

výsledky naznačujú, že aplikácia NTP v dlhších časových intervaloch silne inhibuje aktivitu 

peroxidázy, čo môže mať za následok inhibíciu až zastavenie klíčenia. Tento predpoklad 

potvrdzuje aj podobne nízka aktivita proteázy (obr. 5). Tento enzým sa zúčastňuje hydrolýzy 

proteínov aleurónovej vrstvy, ktoré sú zdrojom aminokyselín pri raste embrya [19]. 

 

 
 

Obr. 4. Detekcia peroxidu vodíka (H2O2) v podobe hnedého zafarbenia v 3-dňových klíčencoch jačmeňa 
jarného cv. Malz po ošetrení nízkoteplotnou plazmou 60, 180, 300 sekúnd. Varianty: K – kontrola (zrná bez 
ošetrenia); O – ošetrené plazmou generovanou v kyslíkovej atmosfére; V – ošetrené plazmou generovanou vo 

vzduchu; N – ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka). Mierka predstavuje 1 cm. 
 

 
 

Obr. 5 . Aktivita guajakol-peroxidázy proteázy a proteázy v 3-dňových klíčencoch jačmeňa jarného cv. 
Malz po ošetrení nízkoteplotnou plazmou 60, 180, 300 sekúnd. Varianty: K – kontrola (zrná bez ošetrenia); O 

– ošetrené plazmou generovanou v kyslíkovej atmosfére; V – ošetrené plazmou generovanou vo vzduchu; N – 
ošetrené plazmou generovanou v atmosfére dusíka). Údaje sú priemery ± SE, písmená abecedy vyjadrujú 

rozdiely na úrovni preukaznosti p < 0,05. 
 

Záver 

Pôsobenie NTP na zrná jarného jačmeňa sa v 3-dňových klíčencoch prejavilo 

zvýšením aktivity SOD a znížením aktivity G-POX a proteázy v závislosti na prostredí 

generovanej NTP a dĺžke expozičného času. Vysoké expozičné časy a generovanie NTP 
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v prostredí dusíka pôsobili toxicky na zrná, znižovali až zastavovali klíčivosť pravdepodobne 

následkom silného oxidačného stresu. Vhodným prostredím na ošetrenie zŕn sa javil kyslík 

a vzduch pri aplikácii v nízkych časových intervaloch. 
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Abstract 
Unpredictable chronic stress enhances inflammatory response induced by lipopolysaccharide in the 

spleen of mice 
Chronic or long-term stressors cause inflammatory changes in the spleen. Thus, the aim of this study 

was to elucidate the effect of unpredictable chronic stress (UCS) on subsequent inflammatory response to 
lipopolysaccharide (LPS) in the spleen of mice. Exposure to UCS attenuated expression of inflammatory 
cytokines (IFNγ, TNFα, IL-6) while elevated anti-inflammatory factor TGFβ1. However, prior UCS potentiated 
the inflammatory response to LPS as displayed by increased expression of inflammatory cytokines and markers 
of inflammatory myeloid cells. Since marked corticosterone response to LPS was conserved in UCS animals as 
well, glucocorticoid signalization molecules showed decreased response suggesting lower sensitivity to 
glucocorticoids. Together, our findings show that UCS probably leads to chronic immunosuppression, but 
potentiates pro-inflammatory response to LPS accompanied by accumulation of inflammatory myeloid cells in 
the spleen and glucocorticoid insensitivity. 
 

Keywords: unpredictable chronic stressor; spleen; inflammatory response 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti je stres významným fenoménom v ľudskej spoločnosti a zohráva úlohu 

v rozvoji mnohých neprenosných ochorení, ktoré sú často asociované s aktivovaným 

imunitným statusom a pretrvávajúcim zápalom [1,2]. Chronický psychický stres vedie 

k zmenám na úrovni aktivity hypotalamo-hypofýzo-kortikálnej (HPA) osi, ktorá významne 

vplýva na distribúciu a aktivitu populácii imunitných buniek. Dôležitú úlohu v tomto procese 

môže zohrávať slezina, ktorá sa aktívne podieľa na sprostredkovaní komunikácie medzi 

neuroendokrinným a imunitným systémom počas vystavenia stresu [3].Model injekčného 

podania lipopolysacharidu (LPS) je často využívaný k iniciácii imunitnej odpovede na 

bakteriálnu infekciu a tiež k aktivácii vrodených imunitných buniek [4]. Stres môže inhibovať 

LPS-indukované zápalové cytokíny produkované splenocytmi [5,6] alebo ich zvyšovať[7,8]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť efekt vystavenia myší chronickému 

nepredikovateľnému stresu na následnú lipopolysacharidom-indukovanú zápalovú odpoveď 

v slezine. Konkrétne sme sa zamerali na stanovenie expresie zápalových cytokínov, 

chemokínov, rastových faktorov a markerov imunitných buniek v tkanive sleziny a získané 
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výsledky dali do súvislosti s nameranými parametrami aktivácie HPA osi 

a glukokortikoidovej signalizácie. 

 

Materiál a metódy 

V tejto štúdii boli použité samce C57BL/6J myši domácej (Mus musculus) (vek: 3 

mesiace; hmotnosť: 22-30 g). Zvieratá boli držané v klietke (3-4 jedince/klietku) za 

štandardných podmienok (12 hod svetlo/12 hod tma; začiatok svetlej fázy o 6:00 hod; teplota 

22 ± 1°C, vlhkosť 55 ± 10%), s prístupom ku krmivu a vode ad libitum. Všetky experimenty 

boli uskutočnené medzi 9:00 a 11:00 hod. Zásady starostlivosti o laboratórne zvieratá a všetky 

postupy schválil Odbor ochrany zdravia zvierat Štátnej veterinárnej a potravinovej správy 

Slovenskej republiky a Etická komisia SAV pod povolením s číslom Ro-3400/13-221. 

 Experimentálne zvieratá boli náhodne rozdelené do 4 nasledovných skupín: a) 

kontrolná skupina bez stresových podmienok (C; n=8); b) myši vystavené nepredikovateľným 

stresorom po dobu 28 dní (UCS; n=10); c) myši, ktorým bola podaná dávka 1x 250 µg/kg 

LPS (E. coli K-235, Sigma-Aldrich) (1x LPS; n=7); d) myši 28 dní vystavované 

nepredikovateľným stresorom, a po 24 hod. im bola podaná dávka 1x 250 µg/kg LPS 

(UCS+LPS; n=7). Zvieratá z kontrolnej skupiny boli dekapitované ihneď po vybratí z klietky. 

Myši zo skupiny UCS boli 28 dní vystavované náhodne sa striedajúcim stresorom: 24 hod. 

bez podstielky, 2 hod. restraint (v restraint tube), 24 hod. svetlo, 24 hod. klietka naklonená 

pod uhlom 45°, 2 hod. imobilizácia (imobilizačná doska), 2 hod. hluk (hlučná hudba), 5 min. 

nútené plávanie (37°C voda). 24 hod. po vystavení poslednému stresoru (napr. plávanie) boli 

myši dekapitované. Zvieratá zo skupiny 1xLPS dostali intraperitoneálnu dávku LPS (250 

µg/kg) a po4 hod. boli dekapitované. Zvieratá skupiny UCS+LPS boli 24hod.po vystavení 

stresorom (UCS)injektované s LPS rovnako ako skupina 1xLPS. Sleziny boli po odobraní 

zmrazené v kvapalnom dusíku a uskladnené pri -70°C. Dekapitačná krv bola odobratá do 

heparinizovaných skúmaviek, stočená 10 min. pri 16000xg. Krvná plazma odobratá zo 

supernatantu bola uskladnená pri -70°C. 

Stanovenie expresie génov: Celková  RNA bola izolovaná pomocou TRI Reagentu 

(MRC, Inc., Cincinnati, OH) a následnej extrakcie chloroformom. Koncentrácie RNA boli 

zmerané použitím prístroja NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA). 

Reverzná transkripcia RNA (2000 ng) bola vykonaná použitím kitu Illustra Ready-to-

GoTMRT-PCR Beads (GE Healthcare, UK) a pdN6 primerov podľa návodu výrobcu. Génová 

expresia bola stanovená s použitím SensiFastTM SYBR Hi-ROX Mix (Bioline, UK) na 

termocykléri QuantStudio 5-Real-Time PCR Instrument (AppliedBiosystems, CA). Reakcia 
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prebiehala za nasledujúcich podmienok: 1.) 2 min, 50 °C; 2.) 95 °C 2 min; 3.) 40 cyklov 

denaturácie 95°C 5s a anelácie 60°C 20s; disociačná krivka: 95°C 15s; 3°C/s na 60°C; 

0,1°C/s na 95°C. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu génu pre TATA binding 

proteín (TBP). 

 

Tab. 1 Sekvencieprimerov použitých v real- time PCR. 
Gén Forward primer (5´-3´) Reverse primer (5´-3´) Číslo sekvencie 
IL-6 GCTACCAAACTGGATATAATCAGGA CCAGGTAGCTATGGTACTCCAGAA NM_001314054.1 
TNFα GATCGGTCCCCAAAGGGATG CCACTTGGTGGTTTGTGAGTG NM_001278601.1 
IFNγ CGGCACAGTCATTGAAAGCC TGTCACCATCCTTTTGCCAGT NM_008337.4 
TGFβ1 TGGAGCAACATGTGGAACTC GTCAGCAGCCGGTTACCA NM_011577.2 
F4/80 GGAGGACTTCTCCAAGCCTATT AGGCCTCTCAGACTTCTGCTT NM_001355722.1 
FOXP3 CTGGACAACCCAGCCATGAT ACATTGATCCCAGGTGGCAG NM_001199348.1 
LY6C ATCTGTGCAGCCCTTCTCTG TCCCTGAGCTCTTTCTGCAC NM_001252058.1  
LY6G TGCAGAAAGAGCTCAGGGG CAGAGTAGTGGGGCAGATGG NM_001310438.1 
CCL2 CCACAACCACCTCAAGCACT AGGCATCACAGTCCGAGTCA NM_011333.3 
CCL26 ATCCCATGGAGCTGGGTGTA CCTGGCTGGACACAGAATTG NM_001013412.2  
CSF-1 CTCTAGCCGAGGCCATGTG GCTCCTCCACTTCCACTTGT NM_001113529.1 
GM-CSF GAGGATGTGGCTGCAGAATTT ACCTCTTCATTCAACGTGACAG NM_009969.4 
FKBP5 TGGTGTTCGTTGTTGGGGAA AACTTAGGCTTCCCGGCTTC NM_010220.4 
GILZ GGAGCCGGTTTACCTGAAGT CCTGCGGAGCTAGCCTTTT NM_001077364.1 
GR CAAAGATTGCAGGTATCCTATGAA TGGCTCTTCAGACCTTCCTT NM_008173.4  
TBP GGCGGTTTGGCTAGGTTT GGGTTATCTTCACACACCATGA NM_013684.3 

 

Stanovenie kortikosterónu: Koncentrácia kortikosterónu v krvnej plazme (odobratej po 

dekapitácii myší) bola stanovená rádioimunoanalýzou pomocou kitu (Corticosterone RIA, 

Demeditec Diagnostics). 

Štatistické vyhodnotenie: Dáta boli vyhodnotené pomocou jednocestnej ANOVY 

(one- way ANOVA) s Bonferroni post hoc testom využitím GraphPad Prism 6 softvéru 

(GraphPad Software, Inc., USA). Výsledky sú uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru 

(SEM) a hodnota *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 definuje štatistickú významnosť medzi 

kontrolnou skupinou a experimentálnymi skupinami (UCS; 1x LPS; UCS+LPS), 

kým hodnota +p< 0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 určuje signifikantný rozdiel medzi dvoma 

skupinami (C vs. UCS a 1x LPS vs. UCS+LPS).  

 

Výsledky a diskusia 

Vystavenie myší chronickému nepredikovateľnému stresu (UCS) malo za následok 

pokles expresie pro-zápalových cytokínov (IL-6, TNFα, IFNγ), no naopak zvýšenie expresie 

proti-zápalového TGFβ1 (Obr.1 A). Toto pozorovanie je v súlade s celým radom štúdii, 

v ktorých bola popísaná stresom vyvolaná imunosupresia spojená s nižšou schopnosťou 

organizmu adekvátne zareagovať na infekciu mechanizmami vrodenej a špecifickej imunity 

[9,10]. 
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Obr. 1 A) Grafické znázornenie génovej expresie zápalových a proti- zápalových mediátorov v tkanive 

sleziny;B) markerov imunitných buniek kľúčových v regulácii zápalovej odpovede v slezine: F4/80- 
rezidentné makrofágy v červenej pulpe sleziny; FOXP3+- regulačné T lymfocyty; LY6C- zápalové 
monocyty; LY6G- neutrofily; C) génov charakterizujúcich niektoré populácie imunitných buniek 

v slezine; CCL2- chemokín pre zápalové monocyty; CCL26- chemokín pre eozinofily; CSF1- rastový 
faktor pre rezidentné makrofágy; GM-CSF- rastový faktor pre myeloidné bunky. Legenda: C- kontrolná 

skupina; UCS- nepredikovateľný chronický stres; 1x LPS- jedna dávka LPS; UCS+LPS- 
nepredikovateľný chronický stres s následným podaním jednej dávky LPS. Dáta boli normalizované 
vzhľadom na expresiu TATA binding protein (TBP), ktorého expresie sa nemenili vplyvom stresu a LPS. 
Výsledky uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli analyzované pomocou jednocestnej 
ANOVY s Bonferonni post hoc testom (*) a Studentovým t- testom (+). Hladina štatistickej významnosti 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 určuje signifikantné rozdiely medzi kontrolnou a experimentálnou skupinou 
(UCS; 1x LPS; UCS+LPS) a +p< 0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 poukazuje na štatistické rozdiely medzi 

skupinami: C vs. UCS; 1x LPS vs. UCS+LPS. 
 

Vo zvieratách stimulovaných LPS však predchádzajúce vystavenie stresu (UCS) 

naopak vyvolalo výraznézvýšenie pro-zápalových účinkov LPS, čo sa prejavilo niekoľko- 

násobným zvýšením expresie cytokínov IL-6, TNFα, IFNγ (Obr.1 A). Tieto výsledky sú 

v súlade s prácami s použitím iných stresových modelov[11,12].Sú však aj práce, v ktorých 

bola pozorovaná znížená odpoveď na LPS po predchádzajúcom strese [5,6]. 

S cieľom objasniť pozorované stresom navodené zmeny v zápalovej odpovedi, boli 

v slezine stanovené expresie markerov hlavných populácii buniek podieľajúcich sa na 

C 

B 

A 

516



regulácii zápalovej odpovede v slezine, rezidentné makrofágy (F4/80+), regulačné T 

lymfocyty, granulocyty a cirkulujúce myeloidné bunky zahrňujúce monocyty a myeloidné 

supresívne bunky (LY6C+, LY6G+).Vystavenie UCS zvýšilo expresiu F4/80+ (rezidentné 

makrofágy),  FOXP3+ (T-regulačné lymfocyty) a Ly6G+ (neutrofily, supresívne myeloidné 

bunky) (Obr.1 B). 

Jedným z možných vysvetlení stresom zosilnenej zápalovej odpovede v slezine je 

migrácia myeloidných buniek z kostnej drene do sleziny, kde sa podieľajú na produkcii 

zápalových mediátorov počas chronického stresu. Naše výsledky poukazujú na zvýšenú 

expresiu GM-CSF, chemokínov CCL2 a CCL26 (Obr.1 C) a zvýšenú akumuláciu monocytov 

LY6C+ a granulocytov LY6G+ (Obr.1 B). Táto akumulácia mohla byť spôsobená zvýšeným 

uvoľňovaním zápalových myeloidných buniek z kostnej drene vplyvom chronického stresu, 

medzi ktoré patria: polymorfonukleárne CD11b+LY6G+LY6C- a mononukleárne 

CD11b+LY6G-LY6Chigh bunky.  

 

 
Obr. 2 Grafické znázornenie parametrov charakterizujúcich aktivitu HPA osi. Kortikosterón bol meraný 

v krvnej plazme a génová expresia týchto génov v tkanive sleziny: FKBP5- imunofilín asociovaný 
s glukokortikoidovou rezistenciou; GILZ- mediátor protizápalového účinku glukokortikoidov; GR- 

glukokortikoidný receptor. Legenda: C- kontrolná skupina; UCS- nepredikovateľný chronický stres; 1x 
LPS- jedna dávka LPS; UCS+LPS- nepredikovateľný chronický stres s následným podaním jednej dávky 

LPS. Dáta boli normalizované vzhľadom na expresiu TATA binding protein (TBP), ktorého expresie sa 
nemenili vplyvom stresu a LPS. Výsledky uvedené ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM) boli 

analyzované pomocou jednocestnej ANOVY s Bonferonni post hoc testom (*) a Studentovým t- testom (+). 
Hladina štatistickej významnosti *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 určuje signifikantné rozdiely medzi 

kontrolnou a experimentálnou skupinou (UCS; 1x LPS; UCS+LPS) a +p< 0,05; ++p<0,01; +++p<0,001 
poukazuje na štatistické rozdiely medzi skupinami: C vs. UCS; 1x LPS vs. UCS+LPS. 

 

Stresom indukované zvýšenie zápalu môžeme vysvetliť nižšou citlivosťou na 

glukokortikoidy, čo indikuje zvýšená expresia imunofilínu FKBP5 (Obr. 2). Tieto výsledky sú 

v súlade so štúdiou, ktorá prostredníctvom chronického stresu poukázala na vznik 

glukokortikoidovej rezistencie v LPS stimulovaných bunkách sleziny a dôležitú úlohu vo 

vzniku tejto rezistencie na glukokortikoidy majú pravdepodobne myeloidné bunky, ktoré 

migrujú z kostnej drene do sleziny [13]. 
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Záver 

Naše výsledky ukazujú, že vystavenie myší chronickému nepredikovateľnému stresu 

viedlo u nestimulovaných zvierat k potlačeniu zápalovej odpovede a pravdepodobne 

k imunosupresii, kým u zvierat stimulovaných s LPS došlo k zosilnenej zápalovej odpovedi 

sprevádzanej zvýšenou akumuláciou cirkulujúcich myeloidných buniek a granulocytov 

v slezine. Pozorované zmeny by mohli byť dôsledkom chronicky zvýšenej aktivity HPA osi, 

čo mohlo viesť k zníženej citlivosti na kortikoidy ako aj akumulácii zápalových buniek 

v slezine. 
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Abstract 

The role of rudimentary roots of parasitic dodder plants in nutrient uptake 
Parasitic plants are widespread weeds, agronomically and economically important in terms of harvest 

devastation. The seedlings of dodders (Cuscuta europaea), common holoparasitic plants, emerge with thread-
shaped hypocotyls later developing climbing stem completely dependent on a host for support and 
photosynthetic assimilates. Seedlings form swollen root like structure (RLS), which does not have root cup and 
root apical meristem. Young dodder seedlings can survive only a short period of time without a suitable host 
plants. As we demonstrated in this study, the root like structure degradation starts early after germination and the 
time of this process seems to be species specific. That´s why the uptake of nutrients by this ephemeral root like 
structure is limited only to young developmental stages. Thought, successful haustorium development is 
essential for nutrient uptake from host to parasitic plants. 
 

Keywords: Cuscuta europaea; parasitic plants; Root Like Structure – RLS; xylem 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Cuscuta europaea je holoparazitická rastlina so šupinatými listami a výrazne 

redukovaným koreňovým systémom. Klíčne rastliny parazitických kukučín nemajú 

kotyledony a rudimentárny koreň nemá apikálny meristém a koreňovú čiapočku [1, 2]. Na 

rozdiel od koreňov ostatných druhov rastlín, táto koreňu podobná štruktúra (Root Like 

Structure – RLS) kukučín nemá typickú endodermu a pre bunky susediace s vodivými 

pletivami, je typická hustá cytoplazma [2]. Protoxylémové elementy v RLS sú tvorené 

pretiahnutými bunkami a do ich bunkových stien sa nedeponuje lignín [1, 3]. Podľa viacerých 

autorov potom takáto koreňu podobná štruktúra, slúži skôr na uchytenie do pôdy ako na 

príjem vody a minerálnych látok [1, 4]. Úlohu pri príjme látok jej mnohí autori pripisujú len 

v skorých fázach ontogenézy a preto sa jej degradácia zdá byť prirodzeným procesom. Podľa 

viacerých autorov k degradácii RLS dochádza procesom podobným senescencii a kompletná 

degradácia tejto štruktúry bola pozorovaná v mladých klíčnych rastlinách [1, 3]. Z uvedeného 

teda vyplýva, že diferenciácia špecifickej štruktúry (haustória), ktorá zabezpečí transport látok 

medzi parazitom a hostiteľom, je pre tieto druhy rastlín životne dôležitá. Na základe skôr 

publikovaných prác sa pomerne dlho akceptoval názor, že haustóriá sú metamorfované korene 

[5]. Neskoršie ultraštruktúrne analýzy potvrdili, že ich iniciály vznikajú dediferenciáciou 
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buniek kortexu stoniek kukučiny [6] a pri kontrole delenia a diferenciácie buniek prehaustória 

hrá významnú úlohu dynamická reorganizácia cytoskeletu [7]. 

Cieľom predkladanej práce bolo študovať zmeny v organizácii (Root Like Structure – 

RLS) a sledovať úlohu tejto štruktúry, či a dokedy slúži na príjem látok v mladých klíčnych 

rastlinách C. europaea. 

 

Materiál a metódy 

Pri štúdiu príjmu látok pomocou koreňu podobnej štruktúry (RLS) sme použili 1- , 5- , 

7- a 14-dňové klíčne rastliny kukučiny európskej, ktoré sme pestovali na Petriho miskách. 

Rudimentárne korene klíčnych rastlín kukučiny sme ponorili do 0,5 % roztoku bengálskej 

červene v ½ MS. Farbivo sme nechali pôsobiť 12 hodín a potom sme ho dôkladne vymyli 

sterilnou destilovanou vodou. Na dôkaz prítomnosti lignínu pomocou floroglucinolu a 25 % 

HCl v bunkových stenách xylému sme použili 3- a 7-dňové klíčne rastliny C. europaea L. 

pestované na Petriho miskách. Ako pozitívnu kontrolu sme použili rastliny tabaku Nicotiana 

benthamiana L., ktoré sme pestovali v pôde pri bežných laboratórnych podmienkach. Všetky 

vzorky po aplikácii farbičky alebo histochemického dôkazu lignínu sme pozorovali pomocou 

stereomikroskopu (LEICA M165 FC) a epifluorescenčného mikroskopu (Axioskop 2 plus, 

Zeiss). 

 

Výsledky a diskusia 

Semená parazitických kukučín začínajú klíčiť 2-3 dni po výseve a energia ich klíčenia 

sa môže výrazne zvýšiť po ošetrení koncentrovanou H2SO4 [1, 3, 7], pričom jej aplikácia sa 

môže líšiť aj dobou jej pôsobenia [6]. Z výsledkov viacerých autorov je zrejmé, že na apexe 

RLS jednodňových klíčnych rastlín C. europaea a C. monogyna, sa začínajú diferencovať 

koreňové vlásky [3, 7]. Podľa [1] sa koreňové vlásky parazitických rastlín nepredlžujú a majú 

odlišnú ultraštruktúru v porovnaní s dvojklíčnolistovými rastlinami. Navyše tejto dočasnej 

koreňovej štruktúre kukučín chýba koreňová čiapočka a v mnohých prípadoch aj apikálny 

meristém [2, 8]. Neprítomnosť mitoticky aktívnych buniek v RLS vedie k skorej degradácii 

tejto štruktúry ako dôsledok neschopnosti mikrotubulovej zložky cytoskeletu formovať 

deliace vretienko a regulovať tak procesy delivého rastu [7]. 

Príjem látok pomocou rudimentárneho koreňa a ich transport do mladých stoniek 

klíčnych rastlín kukučín sme študovali svetelným mikroskopom počas skorých fáz ich 

ontogenetického vývinu (obr. 1). Už pri 1-dňových klíčnych rastlinách sme spozorovali, že 

koreňu podobná štruktúra je schopná prijímať aplikovaný farebný roztok, čím došlo k 
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zafarbeniu diferencujúcich sa xylémových elementov (obr. 1D, H). Tieto naše pozorovania 

korešpondujú s výsledkami, ktoré publikovali [2], ktorí pri štúdiu úlohy RLS v prípade C. 

gronovii a C. Campestris použili 5 % roztok briliantovej modrej. Podľa uvedených autorov 

korene oboch druhov parazitických kukučín, v skorých fázach ich ontogenézy dokážu aj 

v prírode prijímať vodu z pôdy. Ich schopnosť vytvoriť prepojenie s arbuskulárnymi 

mykoríznymi hubami túto schopnosť koreňov, aj keď ako dočasných orgánov, podčiarkuje. 

Z výsledkov našich experimentov tiež vyplýva, že v prípade 5-dňových klíčnych rastlín C. 

europaea je táto koreňu podobná štruktúra stále vitálna, čo korešponduje s faktom, že koreň je 

ešte stále schopný prijímať (obr. 1E, F) a efektívne transportovať farebný roztok bengálskej 

červene do stonky (obr. 1I). Vizuálne sme morfologické zmeny v organizácii RLS pozorovali 

pri 7-dňových klíčnych rastlinách, kedy rudimentárne korene kukučiny európskej začínajú 

degradovať (obr. 1G, J). V prípade 14-dňových klíčnych rastlinách môžeme stratu schopnosti 

prijímať a transportovať roztok bengálskej červene vysvetliť úplnou degradáciou RLS (obr. 

1K). Na rozdiel od klíčnych rastlín C. europaea udávajú [2, 9], v prípade C. campestris a C. 

gronovii, že RLS začína degradovať skôr, už 5. deň po vyklíčení. Je teda zrejmé, že nástup 

degradačného procesu je druhovo špecifický, pričom spôsob degradácie sa zdá byť rovnaký 

a postupuje od vrcholu k báze RLS [2, 3] procesom, ktorý pripomína senescenciu [1]. 

V súlade so skôr publikovanými prácami je zrejmé, že RLS kukučín môžu slúžiť na dočasný 

príjem a transport látok (obr. 2) a preto po degradácii tejto štruktúry je diferenciácia haustória, 

ako orgánu pre príjem živín z hostiteľa esenciálna. 

Na rozdiel od koreňov ostatných rastlín rudimentárne korene kukučín neobsahujú 

typickú endodermu a bunky susediace s vodivými pletivami majú hustejšiu cytoplazmu [2]. 

Protoxylémové elementy v RLS sú tvorené pretiahnutými bunkami, ktorých bunkové steny 

neobsahujú lignín [1, 3]. Tieto údaje sa plne zhodujú s pozorovaniami uvádzanými v tejto 

práci, pretože sme v bunkových stenách xylému RLS nepotvrdili prítomnosť lignínu (obr. 2B-

D). 
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Obr. 1. Príjem a transport bengálskej červene v RLS a stonkách kukučiny v rôznych fázach vývinu (A – 
K). Kontrolné 1-dňové (A), 5- dnové (B) a 7-dňové (C) klíčne rastliny kukučiny. Vizualizácia transportu 
bengálskej červene v 1-dňových klíčnych rastlinách kukučiny (D), detail na transport bengálskej červene 

xylémom 1-dňovej klíčnej rastliny – pozdĺžny rez RLS kukučiny (H). Transport bengálskej červene v 5-dňových 
klíčnych rastlinách kukučiny (E, F, I). Detail na transport bengálskej červene xylémom 5-dňovej klíčnej rastliny 

– pozdĺžny rez RLS kukučiny (F) a pozdĺžny rez stonkou kukučiny (I). Vizualizácia bengálskej červene v 
degradovaných 7-dňových (G, J) a 14-dňových klíčnych rastlinách kukučiny (K). Transport bengálskej červene 

xylémom v stonkách (L) a koreňoch (M) kontrolných rastlín tabaku N. benthamiana. Priečne rezy stonkou 
tabaku po aplikácii bengálskej červene (N) a fluoroglucinolu na dôkaz lignínu v bunkových stenách xylému (O). 

↓ označuje transport bengálskej červene xylémom, | označuje hranice výstupu použitej farbičky. 
 

 
 

Obr. 2. Priečne rezy 1-dňovými RLS (A-C) a 7-dňovými (D) RLS kukučiny (po aplikácii bengálskej 
červene A a floroglucinolu B-D). ▲označujú xylém. 
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Záver 

Záverom je možné konštatovať, že v prípade parazitických kukučín (C. europaea), 

koreňu podobná štruktúra môže slúžiť iba na dočasný príjem a transport látok, pretože už 

v skorých fázach ontogenézy (medzi 7- až 14-dňom) dochádza k jej úplnej degradácii. Preto 

diferenciácia haustória ako kľúčového orgánu potrebného na prežitie parazitických rastlín je 

nevyhnutným predpokladom pre ich prežitie. Keďže parazitické rastliny rodu Cuscuta 

napádajú mnohé hospodársky významné plodiny, dôkladné štúdium ich životnej stratégie 

v každej fáze ontogenetického vývinu, môže prispieť k vypracovaniu efektívnej stratégie na 

kontrolu ich šírenia. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

Zmluvy č. APVV-16-0051. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Sherman T. D., Bowling A. J., Barger T. W., et al. (2008) Int. J. Plant Sci. 169(8), p. 

998 

[2] Behdarvandi B., Guinel F. C., Costea M. (2015) Mycorrhiza 25, p. 573 

[3] Kaštier P., Martinčová M., Fiala R., et al. (2017) Nova Biotechnol. Chim. 16(1), p. 20 

[4] Lyshede O. B. (1985) Nord. J. Bot. 5, p. 65 

[5]  Kuijt J., Toth R. (1976) Ann. Bot. 40, p. 1121 

[6] Švubová R., Lukačová Z., Kaštier P., et al. (2017) Acta Physiol. Plant. 39(3), p. 66 

[7] Kaštier P., Krasylenko Y. A., Martinčová M., et al. (2018) Front. Plant Sci. 9, p. 794 

[8] Lyshede O. B. (1986) Ber. Deutsch. Bot. Ges. 99(1), p. 105 

[9] Truscott F. H. (1966) Am. J. Bot. 53, p. 739 

523



Súvisí schopnosť kompetície so vzácnosťou v rámci agregátu Tephroseris 
longifolia (Asteraceae)? 

 
Tomáš Šimek 

 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Katedra biológie 

a ekológie, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika; 
tomas.simek@studenti.umb.sk 

 
 

Abstract 
Is there a relation between competition abilities and rarity in the Tephroseris longifolia aggregate 

(Asteraceae)? 
Tephroseris longifolia agg. represents an aggregate of Central and South European endemics with 

various distribution ranges. In our study we asked whether there is a relation between competition abilities and 
rarity in this aggregate. Specifically, we determined the competition ability of six morphotypes of T. longifolia 
agg. by a common pot experiment during one vegetation season in the presence of competitors (Achillea 
millefolium and Dactylis glomerata). Based on the results from the experiment, it can be concluded that the level 
of competition ability for rare and widespread species is not very distinct and thus does not explain differences in 
the extent of distribution area. However, the impact of competition has varied within different morphotypes of T. 
longifolia, resulting in lower amount of biomass and smaller sizes of plants compared to the control and also 
within each morphotype. Also, differences in growth rate of morphotypes have been shown. We assume that the 
ecological characteristics in conjunction with competition play an important role in distribution pattern. 
 

Keywords: endemism; Europe; fitness; long-leaved fleawort; competitiveness 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematike zníženej schopnosti kompetície endemických druhov v porovnaní s 

rozšírenými druhmi je v odbornej literatúre venované značné množstvo štúdií a prác, ktoré 

hodnotia ekologické a abiotické charakteristiky a porovnávajú ich s charakteristikami široko 

rozšírených príbuzných druhov a schopnosti ich prežívania. Riešia otázku, či schopnosť 

kompetície endemických druhov je vždy nižšia, ako u podobných druhov so širokým 

rozšírením. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že druhy s užším rozšírením obsadzujú užšie 

ekologické niky ako široko rozšírené príbuzné druhy [1 – 4]. 

V našej práci skúmame agregát Tephroseris longifolia – súbor rastlinných druhov so 

širším, ale tiež s užším areálom výskytu, pričom zároveň rozoberáme problematiku jeho 

endemických druhov. Príspevok sa tiež zaoberá otázkou významu endemizmu z pohľadu 

vedeckého a ochranárskeho, nakoľko endemická časť agregátu T. longifolia je ohrozená 

a u niektorých druhov hrozí ich vyhynutie. 

Cieľom tohto príspevku je experimentálne stanovenie a porovnanie kompetičnej 

schopnosti jednotlivých taxónov agregátu Tephroseris longifolia. Účelom je experimentálne 

testovať, či fitness (v našom prípade kompetičná schopnosť) je vyšší u taxónov s veľkým 

524



areálom, zatiaľ čo znížený fitness bráni uchyteniu a prežívaniu nových jedincov a populácií 

taxónov s malými areálmi. 

 

Materiál a metódy 

Objekt štúdie je agregát Tephroseris longifolia, ktorý zahŕňa 5 poddruhov s rôzne 

veľkými areálmi [5]: T. l. subsp. longifolia relatívne široko rozšírený vo Východných Alpách; 

T. l. subsp. moravica (TLM) západokarpatský endemit známy len z 9 lokalít; T. l. subsp. 

pseudocrispa (TLP) úzko rozšírený len vo východnej časti Talianska; T. l. subsp. gaudinii 

(TLG) je pomerne široko rozšírený v západnej Časti Východných Álp a T. l. subsp. 

brachychaeta (TLB) je endemit rastúci len v severnej a strednej časti Apenín. Súčasné 

biosystematické štúdie [6, 8] odhalili v rámci nominátneho poddruhu dva odlišné morfotypy; 

alpský (TLLA) a panónsky (TLLP), pričom panónske populácie vykazujú veľkú 

morfologickú a ekologickú podobnosť s TLM. 

Semená rastlín poddruhov Tephroseris longifolia agg. boli v priebehu rokov 2011 až 

2015 zozbierané z ich prirodzených lokalít v rámci Východných Álp, panónskej oblasti 

Karpát a Apenín. Spolu s poddruhmi agregátu T. longifolia sa nazbierali aj semená 

konkurenčných rastlín Achillea millefolium L. a Dactylis glomerata L. Kompetítory sa vybrali 

na základe analýzy fytocenologických snímkov z lokalít T. longifolia agg. ako druhy 

najčastejšie sa vyskytujúce spolu s týmto taxónom [5]. 

Pre kompetičný experiment, ktorý bol koncipovaný ako črepníkový pokus v exteriéri 

(obr. 1) sa použila metóda kompletne znáhodnelých blokov. Črepníky boli zoradené v piatich 

blokoch, každý blok obsahoval 5 x 9 črepníkov. Zvolené boli tri varianty zásahu v 5 

replikáciách a to semenáčiky T. longifolia agg. s trávou Dactylis glomerata (kompetítor 1), s 

bylinou Achillea millefolium (kompetítor 2) a kontrola bez kompetítora. Testovalo sa 6 

rôznych morfotypov a v rámci morfotypu 3 populácie (okrem TLP, kde len 1 populácia). Ako 

pôdny substrát sa využila pôda pozostávajúca zo zmesi rašeliny s upravenou reakciou a 

obohatenou živinami. 

V rozmedzí období od apríla 2016 do augusta 2016 sa každé dva týždne na 

semenáčikoch T. longifolia merala dĺžka a šírka najdlhšieho listu a počet listov. Za spomínané 

obdobie sa merania vykonali osemkrát. Po ukončení experimentu sa zozbierané vzorky 

nadzemnej biomasy a v prípade kontroly aj podzemnej biomasy dali sušiť na 48 hodín pri 

teplote 80 stupňov Celzia v sušičke (SLW 53) a následne odvážili na laboratórnych váhach 

(Radwag PS600 R2). 

Získané dáta z experimentu sa vyhodnocovali použitím štatistickej metódy analýzy 
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rozptylu (ANOVA). Do úvahy boli brané štyri vysvetľujúce faktory: Zásah, Morfotyp, Blok 

(náhodný faktor), Čas a tri vysvetľované faktory: dĺžka listu, šírka listu a počet listov. 

Vyhodnocovali sa merania počtu, dĺžky a šírky listov na úrovniach morfotypov a populácií, 

ďalej sa analyzovali množstvá nadzemnej a podzemnej biomasy morfotypov a populácií. 

 

 
 

Obr. 1. Črepníkový pokus v exteriéri. 
A – Založenie pokusu v apríli 2016. B – Ukončenie pokusu v auguste 2016. C – Detail na kvetináč s Dactylis 

glomerata L. ako kompetítorom. 
 

Výsledky a diskusia 

Z prehľadu výsledkov analýzy rozptylu ANOVA (tab. 1) vyplýva preukázanie 

interakcií vysvetľujúcich faktorov – prejav kompetície, odlišnosť rastu a rôzne odpovede 

morfotypov (populácií) v čase. 

 
Tab. 1. Výsledky analýzy ANOVA pre vysvetľované faktory (počet listov, šírka listov, dĺžka listov, 

nadzemná biomasa) v rámci morfotypov a populácií. 
Faktory Zásah a Morfotyp sú preukázané, čo znamená, že kompetícia sa prejavovala a jednotlivé morfotypy 

rástli rôzne. Interakcie faktorov Zásah, Morfotyp (Populácia) s Časom hovoria o vplyve kompetície v časovom 
priebehu a prípadnej odpovedi morfotypov (populácií). 

 
Vysvetľované 

faktory Počet listov Šírka listov Dĺžka listov Nadzemná biomasa 

Vysvetľujúce 
faktory 

Morfotypy Populácie Morfotypy Populácie Morfotypy Populácie Morfotypy Populácie 
p-hodnota 

Zásah p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 0,000152 p < 0,001 p < 0,001 
Morfotyp 

(Populácia) p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 

Čas p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001   
Zásah x Čas 0 0 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001 p < 0,001   

Morfotyp 
(Populácia) x 

Čas 
p < 0,001 0 p < 0,001 0 p < 0,001 0   

Zásah x 
Morfotyp 

(Populácia) x 
Čas 

0,000907 p < 0,001 0,001248 0,001055 0,006931 p < 0,001   
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Nadzemná biomasa morfotypov bola kompetítormi rôzne ovplyvnená. Pri T. longifolia 

subsp. pseudocrispa došlo k najväčšiemu negatívnemu ovplyvneniu množstva nadzemnej 

biomasy. V porovnaní s ostatnými morfotypmi vykazoval TLP v prítomnosti kompetítorov 

najväčšie rozdiely v rozmeroch a počte listov (obr. 2). TLM vykazovala po neskoršom 

nástupe v dynamike rastu relatívne podobné výsledky ako TLLP a TLLA, najmä v prípade 

sledovaného počtu listov, kde priebeh grafov spomínaných morfotypov bol skoro rovnaký. V 

prípade morfotypu TLLA, vyznačujúcim sa širokou distribúciou došlo k relatívne silnému 

negatívnemu pôsobeniu kompetítorov na šírku a počet listov, dĺžka listov bola ovplyvnená 

menej. V prípade TLLA sa preukázala značne slabšia sila pôsobenia bylinného kompetítora 

(Achillea millefolium) v porovnaní s trávou (Dactylis glomerata) pri vplyve na rozmery listov. 

Okrem tohto prípadu už nedošlo u iných morfotypov k výraznému rozdielu sily pôsobenia 

konkrétnych kompetítorov. Vplyv kompetície na TLG, predstaviteľa vysokohorských oblastí, 

nebol badateľne výraznejší, dokonca by sa dalo povedať, že v prípade dĺžky a počtu listov bol 

vplyv zo strany byliny redukovanejší ako v prípade trávy. V porovnaní s ostatnými 

morfotypmi rozmery a počty listov boli nižšie. 

 

 
 

Obr. 2. Graf znázorňujúci mieru časovej zmeny počtu listov morfotypov Tephroseris longifolia agg. 
s prítomnosťou a bez prítomnosti kompetítorov (3-way ANOVA, F(56,224) = 1,85, p < 0,0009). 

 
Rozdiely medzi morfotypmi v množstve podzemnej biomasy boli hodnotené len 

v prípade kontrolných jedincov bez prítomnosti kompetičných druhov. Množstvo podzemnej 

biomasy sa líšilo medzi jednotlivými populáciami (obr. 3). Veľké rozdiely v množstve 

koreňov nastali medzi TLM a TLP. 

 

527



 
 

Obr. 3. Box plot znázorňujúci podzemnú biomasu morfotypov Tephroseris longifolia agg. 

 
Prítomnosť kompetítorov značne ovplyvnila rastové schopnosti morfotypov 

a populácií T. longifolia agg. Dá sa konštatovať, že na jednej strane sa prejavoval súboj rastlín 

o svetlo a na strane druhej súboj o živiny, najmä v rámci podzemných častí, keďže v 

kompetičnom experimente bolo množstvo pôdy limitované rozmermi črepníkov. 

Z vykonaných štatistických analýz vyplýva, že prítomnosť kompetítorov pôsobila v 

čase rôznym spôsobom na rôzne morfotypy a taktiež populácie. Bola zaznamenaná vysoká 

variabilita v rámci populácii, napríklad v prípade alpskej populácie s označením HIR, kde 

množstvo koreňov prevyšovalo ostatné populácie v rámci rovnakého morfotypu. Naopak 

TLM a TLG vykazovali horší počiatočný rast a menšie množstvo podzemnej biomasy. V 

prípade TLM nastal v období máj, jún obrat oproti slabšiemu štartu rastu a relatívne úspešne 

pokračoval v odolávaní voči kompetičným rastlinám. V porovnaní so širšie rozšíreným 

alpským morfotypom nedosiahol endemický morfotyp TLM hodnoty nadzemnej a podzemnej 

biomasy alpského morfotypu. Tento fakt je zjavný z hľadiska, že TLM má značne izolované a 

úzke charakteristiky čo sa pedologických parametrov týka [5]. 

V prípade TLP, ktorý sa vyznačuje úzkou mierou distribúcie a je geograficky 

obmedzený na relatívne malé územie, bol tento druh zo všetkých najviac ovplyvňovaný a 

zatláčaný konkurenciou [6, 7]. Z prác iných autorov vyplýva, že ekologické charakteristiky 

druhov s úzkym rozptylom majú odlišné požiadavky na typ habitatu v porovnaní so široko 

rozšírenými príbuznými druhmi. Podľa teórie „Refuge model“ majú úzko rozšírené druhy 

nízku kompetičnú schopnosť, avšak lepšie tolerujú stres v podobe disturbancií a abiotických 

528



faktorov. Ďalšia teória „Specialist model“ [1] pojednáva o adaptácii na habitaty s 

obmedzenými biotickými a abiotickými podmienkami, čo súvisí aj s nízkym vegetačným 

krytom a nízkou diverzitou. Taktiež adaptácia a špecializácia na okrajové habitaty môže byť 

spojená so znížením kompetičnej schopnosti, napríklad v prípade menších rozmerov v 

porovnaní so širšie rozšíreným príbuzným [1]. 

 

Záver 

Zo získaných výsledkov by sa povedať, že schopnosť kompetície endemických druhov 

úzko súvisí s ekologickými charakteristikami ich biotopov. Na druhej strane, druhy so 

širokým rozšírením sú schopné prispôsobovať sa rôznorodým podmienkam, čo však 

neznamená, že v prípade kompetície s ostatnými druhmi vykazujú väčšiu odolnosť ako druhy 

s úzkym rozptylom. Predkladanej problematike sa v minulosti aj v súčastnosti venuje značná 

pozornosť, určité experimenty potvrdili nízku kompetičnú schopnosť u endemických druhov 

[2 – 4]. Na druhej strane sú publikácie, ktoré poukazujú na väčšiu kompetičnú schopnosť 

endemických druhov [8, 9], poprípade dochádza k absencii rozdielov [10]. V našom prípade 

sa dá skôr prikláňať k tejto tretej variante, keďže z výsledkov kompetičného experimentu 

jednoznačne nevyplýva, že jedince taxónov s malými areálmi majú zníženú kompetičnú 

schopnosť v porovnaní s ich široko rozšírenými príbuznými. 
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Abstract 

The effect of indolyl-3-butyric-acid (IBA) on maize root and shoot growth under abiotic stress 
Auxins are key constituents in almost all plant physiological processes. They play a crucial role in 

growth and developmental processes, and in defence to the abiotic stress. The aim of our study was to determine 
the effects of various concentrations (10-5 M - 10-12 M) of auxin (indole-3-butyric acid – IBA) on Zea mays L. 
plants growth in the presence of cadmium (5 x 10-4 M). The most effective concentration of IBA was 10-9 M 
with positive impacts on root and shoot growth, while the higher concentrations of IBA had inhibitory effect. 
The 10-10 M concentrations of IBA and lower did not affect the growth of plants. 
 

Keywords: auxin; indolyl-3-butyric acid; cadmium; growth; roots; shoots; maize 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kadmium predstavuje pre rastliny jednu z foriem abiotického stresu, ktorá negatívne 

ovplyvňuje ich optimálny rast a vývin. Katióny kadmia zvyšujú v bunkách oxidačný stres, 

znižujú fotosyntetickú aktivitu, inhibujú rast a vývin rastlín a v konečnom dôsledku znižujú aj 

rastlinnú biomasu [1, 2]. Rastliny môžu na takúto formu stresu odpovedať zmenou hladiny 

a distribúcie endogénnych fytohormónov [3, 4], ktoré sú ich prirodzenou súčasťou [5]. Podľa 

viacerých autorov práve auxín, kyselina indolyl-3-octová (IAA), je hlavnou súčasťou 

odpovede arábkovky Thalovej (Arabidopsis thaliana) na abiotický stres [6, 7], pričom hladina 

expresie génov pre biosyntézu IAA sa líši v závislosti od druhu stresu [8]. 

Funkcie auxínov závisia od ich koncentrácie v rastlinných bunkách, ktorá má 

v optimálnej koncentrácii stimulačný účinok [9]. V našich predchádzajúcich experimentoch 

sme zistili, že IBA v koncentrácii 10-8 M predstavuje pre rast kukurice siatej fyziologickú 

koncentráciu, zatiaľ čo koncentrácia 10-7 M rast rastlín inhibuje a 10-11 M rast najvýraznejšie 

stimuluje [10]. Cieľom práce bolo zistiť vplyv auxínu IBA v koncentráciách 10-5 M - 10-12 M 

na rast rastlín kukurice siatej, ktoré rástli v prostredí s kadmiom. 
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Materiál a metódy 

V experimentoch sme použili zrná kukurice siatej (Zea mays L.), hybrid Almansa, 

ktoré sme uchovávali v chladničke pri teplote 4 °C. Zrná sme pred výsevom nechali 

namočené v 10 % roztoku saponátu Jar (10 minút), povrchovo dekontaminovali použitím 0,05 

% roztoku chlórnanu sodného (10 minút), a potom premyli pod prúdom tečúcej vody. 

Následne sme zrná po trojhodinovej imbibícii vysiali do nádob s mokrým perlitom a nechali 

klíčiť pri 25 °C po dobu troch dní. Rastliny sme kultivovali v hydropónii v Hoaglandovom 

živnom roztoku [11] pri pH 6,2, 16-hodinovej fotoperióde s intenzitou svetla 130 – 140 

µmol·m-2·s-1, pri teplote 25 °C / 20 °C a 70 % izbovej vlhkosti po dobu 10 dní. Do živného 

roztoku sme pridali IBA (v koncentráciách od 10-5 M - 10-12 M) a roztok Cd(NO3)2 · 4 H2O 

(v koncentrácii 5·10-5 M). Po 10-dňovej kultivácii sme stanovili základné rastové parametre – 

dĺžka a vetvenie primárneho koreňa, počet bočných koreňov a dĺžka nadzemných častí.  

Experimentálne skupiny sme charakterizovali priemerom a strednou chybou priemeru. 

Experimenty sme opakovali štyrikrát a rozdiely medzi jednotlivými experimentálnymi 

skupinami sme hodnotili pomocou LSD testu jednofaktorovej analýzy variácií s využitím 

štatistického programu Statistica. 

 

Výsledky a diskusia 

Po 10-dňovej kultivácii sme vo všetkých variantoch rastlín (kadmium, kadmium + 

IBA) pozorovali zmeny v ich habituse v porovnaní s kontrolnými rastlinami. Kadmium 

negatívne ovplyvňovalo rast a predlžovanie primárnych koreňov v porovnaní s kontrolou až 

o 74,4 % (obr. 1). Účinok IBA na predlžovanie koreňov rastlín rastúcich v prítomnosti kadmia 

závisel od jej koncentrácie (obr. 1). Auxín v koncentráciách 10-5 až 10- 7 M inhiboval 

predlžovanie koreňov rastlín (10-5 M – o 74,2 %, 10-6 M – o 50,0 %, 10-7 M – o 15,1 %) 

v porovnaní s koreňmi rastlín rastúcimi v prítomnosti kadmia. Štatisticky preukazný pozitívny 

účinok IBA sme pozorovali v koncentrácii 10-9 M (o 18,6 %). IBA v koncentráciách 10-8, 10-

10, 10-11 a 10- 12 M neovplyvňovala predlžovanie koreňov. 
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Obr. 1. Vplyv IBA a kadmia na predlžovanie primárneho koreňa kukurice siatej.  
Rôzne písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P < 0,05. 

 

Prítomnosť kadmia v živnom roztoku negatívne ovplyvnila aj vetvenie primárneho 

koreňa v porovnaní s kontrolnými rastlinami o 45,3 % (obr. 2). Auxín v koncentráciách 10-5 

a 10- 6 M inhiboval vetvenie primárneho koreňa v porovnaní s rastlinami rastúcimi 

v prítomnosti kadmia (10-5 M – o 47,3 %, 10-6 M – o 33,4 %). Auxín v koncentrácii 10-9 M 

proces vetvenia primárneho koreňa stimuloval (o 25,8 %), zatiaľ čo ďalšie použité 

koncentrácie (10- 7, 10-8, 10- 10, 10-11 a 10-12 M) proces neovplyvnili. 

 

 
 

Obr. 2. Vplyv IBA a kadmia na vetvenie primárneho koreňa kukurice siatej.  
Rôzne písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P < 0,05. 
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Kadmium v živnom roztoku inhibovalo tvorbu bočných koreňov v porovnaní 

s kontrolnými rastlinami – o 49,2 % (obr. 3). Štatisticky preukazný rozdiel v tomto 

sledovanom parametri sme v rastlinách rastúcich s pridaným auxínom v porovnaní 

s rastlinami vystavenými pôsobeniu kadmia pozorovali len v koncentráciách 10-5, 10-6 a 10-

 9 M. Auxín v koncentráciách 10-5 a 10-6 M tvorbu bočných koreňov inhiboval (10-5 – o 34,2 

%, 10- 6 M – o 16,0 %), zatiaľ čo v koncentrácii 10-9 M proces stimuloval (o 19,0 %). 

V ostatných koncentráciách auxínu sme štatisticky preukazný rozdiel v porovnaní s rastlinami 

rastúcimi v prítomnosti kadmia nepozorovali. 

 

 
 

Obr. 3. Vplyv IBA a kadmia na počet bočných koreňov kukurice siatej.  
Rôzne písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P < 0,05. 

 

Kadmium pridané do živného roztoku inhibovalo rast nadzemných častí v porovnaní 

s kontrolnými rastlinami o 44,0 % (obr. 4). V rastlinách, ktoré rástli v prostredí s auxínom, 

sme štatisticky preukazný rozdiel v porovnaní s rastlinami v prítomnosti kadmia pozorovali 

len v koncentráciách 10-5 a 10-9 M. Auxín v koncentrácii 10- 5 M inhiboval rast nadzemných 

častí (o 17,5 %), zatiaľ čo auxín v koncentrácii 10-9 M proces stimuloval (o 14,8 %). 

V ďalších použitých koncentráciách auxínu sme rozdiel nepozorovali. 

 

533



 
 

Obr. 4. Vplyv IBA a kadmia na rast nadzemných častí kukurice siatej.  
Rôzne písmená vyjadrujú signifikantné rozdiely pri P < 0,05. 

 

Z našich výsledkov vyplýva, že účinok auxínu na rast kukurice siatej v prítomnosti 

kadmia závisel od jeho použitej koncentrácie. Vo viacerých štúdiách [7, 12] sa uvádza, že 

prítomnosť kadmia v pôde alebo v živnom roztoku negatívne ovplyvňuje biosyntézu auxínov 

a ich následný transport, čo má za následok nesprávne vytvorenie auxínových maxím, 

a v konečnom dôsledku aj inhibíciu rastu koreňa a nadzemných častí [13]. Podľa ďalších 

štúdii [14, 15] by však exogénna aplikácia auxínu mohla zvýšiť už existujúcu endogénnu 

hladinu auxínu, čím by sa negatívny účinok kadmia na rastliny mohol zmierniť. Auxín vo 

vyšších koncentráciách (najmä 10-5 M) inhiboval všetky nami sledované parametre a môžeme 

predpokladať, že jeho prítomnosť v živnom roztoku zvýšila primárny inhibičný účinok 

kadmia. Auxín v nízkych koncentráciách (10-10 - 10-12 M) na sledované parametre nemal 

vplyv v porovnaní s rastlinami rastúcimi v prítomnosti kadmia. Z uvedeného môžeme usúdiť, 

že tieto koncentrácie boli už priveľmi nízke, aby mohli ovplyvniť hladinu endogénneho 

auxínu a mať pozitívny účinok na rast koreňov aj nadzemných častí kukurice. Z našich 

výsledkov ďalej vyplýva, že auxín v koncentrácii 10-9 M stimuloval všetky sledované 

parametre, preto by sme ho mohli považovať za optimálnu koncentráciu pre rast kukurice 

siatej v podmienkach abiotického stresu spôsobeného kadmiom. 
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Záver 

Na základe získaných výsledkov môžeme usúdiť, že kadmium negatívne ovplyvnilo 

rast koreňa aj nadzemných častí. Účinok auxínu IBA na rast kukurice siatej v prítomnosti 

kadmia závisel od jeho použitej koncentrácie. Auxín v koncentráciách 10- 5 a 10- 6 M 

v kombinácii s kadmiom mal prevažne inhibičný účinok. Ako jeho optimálnu stimulačnú 

koncentráciu sme vyhodnotili koncentráciu 10-9 M, ktorá pozitívne ovplyvnila všetky nami 

sledované parametre rastlín rastúcich v prítomnosti kadmia. Auxín v koncentráciách 10-10 až 

10-12 M s pridaným kadmiom mal pravdepodobne príliš nízky účinok, aby rast rastlín 

ovplyvnil. 
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Abstract 
Effect of tactile stimulation on affective states in laying hens 
Domestic chicken (Gallus gallus domesticus) is one of the most common and widespread of all 

domesticated animals. Even though chickens are often perceived by people only as commodity, they are 
intelligent emotional animals with individual personalities. Using instrumental conditioning in the Skinner box, 
we were assessing affective states of laying hens induced by tactile stimulation. With 8 hens handled (H) and 8 
hens tickled (T) we trained them to discriminate between positive stimulus (PS, rewarded by mealworm) and 
negative stimulus (NS, punished by white noise). After learning to distinguish between them, we subjected hens 
to judgement bias test, in which responses to PS, NS and in addition also to ambiguous stimulus (AS) were 
recorded (15 PS, 15 NS, 15 AS). All hens successfully learned to discriminate between PS and NS. Different 
treatment conditions (H/T) induced changes in judgement bias test performance, with T hens showing longer 
latencies in response to AS in comparison to H hens. Tickling at this age with this treatment duration was not 
perceived as positive by hens. 
 

Keywords: laying hens; tactile stimulation; affective states; cognitive bias 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kura domáca (Gallus gallus domesticus) bola domestikovaná pred skoro 10 000 rokmi 

a s jej celosvetovým zastúpením vyše 22 miliárd vtákov patrí medzi najrozšírenejšie 

zdomácnené zvieratá [1]. Ľudia si kury často kategorizujú podľa vonkajších charakteristík 

a kontextu, v akom sa s nimi zvyčajne stretávajú [2]. Práve viera ľudí v to, že zvieratá cítia, 

vnímajú, rozhodujú sa a pamätajú si ovplyvňuje prístup a spôsob, akým je s nimi ďalej 

narábané [3]. 

Lepšie pochopenie emočných stavov zvierat je dôležitým v disciplínach ako sú 

neurovedy, psychofarmakológia alebo veda o welfary zvierat. Emócie pozostávajú z 

behaviorálnych, fyziologických, kognitívnych a subjektívnych procesov. Aj keď nemožno 

priamo posúdiť subjektívnu skúsenosť prežívania emócie zvierat, je možné merať nervové, 

behaviorálne a fyziologické ukazovatele vyvolaných emočných stavov. Meranie týchto 

komponentov emócií je užitočným prostriedkom, ale aj tu existujú isté obmedzenia, ako sú 

ťažkosti s interpretáciou alebo miera pravdepodobnosti, že aj keď sú tieto komponenty 

citlivými indikátormi emočného vzrušenia (arousal), nemusia svedčiť o príjemnosti alebo 

nepríjemnosti danej situácie (valence) [4]. 

Kognitívne schopnosti zvieraťa hovoria o mechanizmoch, akými zviera získava, 

spracováva a ukladá informácie z prostredia [5]. Emócie ovplyvňujú kognitívne schopnosti 

536



jedinca a rovnako kognícia ovplyvňuje emočný stav [4, 6-10]. Keď hovoríme o kognitívnom 

skreslení, hovoríme o vplyve emócií na kognitívne procesy, akými sú smerovanie pozornosti, 

pamäť alebo tvorba úsudku [9] 

Test skreslenia úsudku poskytuje objektívny spôsob merania odpovede na 

nejednoznačný podnet naprieč viacerými živočíšnymi druhmi, cez hospodárske zvieratá, 

potkany až k vtákom [8-10]. Pri teste skreslenia úsudku je zviera trénované diskriminovať 

medzi dvoma až viacerými podnetmi, ktoré sa rôznia v jednej premennej (napr. veľkosť, 

farba, tvar). Reakcia na jeden podnet je pozitívna a odmeňovaná, reakcia na iný podnet je 

negatívna a trestaná. Počas testu sa prezentuje ambivalentný podnet, na ktorý zviera nie je 

trénované reagovať. Zviera vyhodnotí riziká a očakávania, čo sa v teste odzrkadlí ako 

rýchlosť a frekvencia odpovede zvieraťa, a to odráža či zviera vníma podnet pozitívne alebo 

negatívne [8-10]. 

Test skreslenia úsudku bol často používaný pri hodnotení vplyvu negatívnych udalostí 

na kogníciu zvierat (napr. stres). Rygula a kol. vo svojej práci na potkanoch hodnotili vplyv 

pozitívnej udalosti – taktilnej stimulácie na výkon v teste skreslenia úsudku [8]. Ako už bolo 

predtým dokázané, ak sú potkany šteklené hravým spôsobom na bruchu, emitujú ultrasonickú 

vokalizáciu, ktorá je ekvivalentom ľudského smiechu [11]. Šteklené potkany, ktoré sa viac 

„smiali“ boli optimistickejšie vo svojich voľbách v teste skreslenia úsudku [8]. 

V našej práci sme sa rozhodli skúmať vplyv vybraných foriem taktilnej stimulácie 

(handling, šteklenie) na emočný stav a tvorbu úsudku sliepok v teste kognitívneho skreslenia. 

 

Materiál a metódy 

Experiment bol robený na 16 nosniciach plemena Dominant žíhaný vo veku 19 

týždňov. Chované boli v koterci s hlbokou podstielkou vybaveným hniezdnym boxom, 

bidlom, kŕmidlom a napájačkami. V chovnom priestore bola zabezpečená teplota 15-25 °C, 

vlhkosť vzduchu 40-80 %, svetelný režim 14L:10D a zvieratá mali prístup k vode a krmivu 

ad libitum. 

Nosnice boli adaptované na prostredie Skinnerovho boxu a v prvej fáze trénované 

pomocou posilňovania so stálym pomerom k počtu operantov na vytvorenie asociácie medzi 

zobnutím na prezentovaný podnet na dotykovej obrazovke a následným uvoľnením odmeny, 

múčneho červa (Tenebrio molitor) pomocou automatického dávkovača. Tréningové sedenia 

pozostávali z prezentácie 30 pozitívnych podnetov (PS) s 5 s zobrazením a 10 s prestávkou 

medzi podnetmi. Ako podnety sme zvolili kruhy s priemerom 10 mm bielej alebo 80 % sivej 

farby. 
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V druhej tréningovej fáze boli prostredníctvom operačného podmieňovania nosnice 

natrénované v Go/NoGo úlohe diskriminovať medzi zobaním do pozitívneho stimulu (PS, 

odmeňovaného múčnym červom) a zdržaním sa zobnutia do negatívneho podnetu (NS, 

trestaného bielym šumom s intenzitou 70 dB). Každé tréningové sedenie pozostávalo z 15 PS 

a 15 NS v náhodnom poradí, ktoré boli prezentované po dobu 5 s a 10 s intervalom medzi 

podnetmi. Nosnice v tréningu pokračovali, až kým všetky úspešne nerozlišovali medzi 

stimulmi, t.j. zobali na viac ako 75 % PS a menej ako 25% NS v troch po sebe nasledujúcich 

dňoch. Tréning diskriminačnej úlohy prebiehal doobeda a poobede boli zvieratá vystavené 

vybraným formám taktilnej stimulácie. Nosnice boli rozdelené do 2 skupín – 8 nosníc bolo 30 

s uchopených oboma rukami (handling) s krídlami pri tele (H), 8 nosníc bolo pridržaných 

jednou rukou a 30 s šteklených druhou v oblasti hrude (T). 

V poslednej testovacej fáze boli sliepky, ktoré splnili diskriminačné kritérium, 

testované v teste kognitívneho skreslenia. Vybrané formy taktilnej stimulácie (30 s) boli 

aplikované tesne pred začatím testu a následne boli sliepky vložené do Skinnerovho boxu, kde 

im boli na dotykovej obrazovke prezentované už známe PS a NS a tiež 

nejednoznačný/ambivalentný podnet (AS), kruh s priemerom 10 mm 40 % sivej farby. 

Zobnutie na AS nebolo ani odmeňované múčnym červom, ani trestané bielym šumom. 

Nosnice absolvovali 3 testovacie sedenia v 3 po sebe nasledujúcich dňoch. Každé testovacie 

sedenie pozostávalo z prezentácie 15 PS, 15 NS a 15 AS v náhodnom poradí, z ktorých bol 

každý zobrazený 5 s a s 10 s intervalom medzi podnetmi. 

Získané údaje boli vyhodnotené pomocou analýzy rozptylu s použitím procedúry 

GLIMMIX v programe SAS (SAS® University Edition, USA). 

Experiment bol schválený etickou komisiou ÚBGŽ SAV a uskutočnený v schválenom 

zariadení na chov a držanie zvierat. 

 

Výsledky a diskusia 

Nosnice boli počas tréningu aj testovania motivované reagovať zobaním na PS a 

zdržať sa zobania na NS, čo znamená, že múčne červy boli vhodne zvolenou odmenou a biely 

šum s intenzitou 70 dB nepredstavoval príliš silný trest. 

Analýza údajov diskriminačného učenia preukázala, že väčšina zvierat bola schopná 

rozlišovať medzi PS a NS už od prvého sedenia (P < 0,001), čo mohlo byť aj v dôsledku 

predchádzajúcich skúseností s diskrimináciou v inom experimente (Obr. 1.). Kritérium 

zvládnutia diskriminačného tréningu (zobanie na viac ako 75 % PS a  menej ako 25 % NS v 3 

po sebe nasledujúcich dňoch) spĺňali všetky zvieratá od 7. tréningu. 
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Obr. 1. Podiel zobnutí na podnety počas opakovaných sedení diskriminačného učenia – Podiel zobnutí 
nosníc zo skupiny vystavenej handlingu (H) a štekleniu (T) v priebehu 9 sedení. Reakcie na pozitívny (PS) 

a negatívny podnet (NS) predstavujú priemerný podiel zobnutí na sedenie a zviera ± SEM. Zvieratá 
diskriminovali podnety od 1. sedenia (*** P < 0,001). 

 

Vplyv taktilnej stimulácie na rozhodovanie nosníc sa odrazil najmä v reakcii na AS. 

Aj keď rozdiel v podiele zobnutí na AS medzi skupinami nebol štatisticky významný (H 

51,94 ± 8,13 %, T 33,01 ± 5,60 %; P = 0,1187) (Obr. 2.), latencia reakcie na AS sa medzi 

skupinami signifikantne líšila (P < 0,05). Šteklené nosnice reagovali pomalšie (3,70 ± 0,22 s) 

ako sliepky, ktoré boli vystavené iba handlingu (2,97 ± 0,14 s) (Obr. 3.). 

 

 
Obr. 2. Podiel zobnutí na podnety v teste kognitívneho skreslenia – Priemerný podiel zobnutí nosníc 

zo skupiny vystavenej handlingu (H) a štekleniu (T) v priebehu 3 sedení. Reakcie na pozitívny (PS), 
nejednoznačný (AS) a negatívny podnet (NS) predstavujú priemerný podiel zobnutí zvierat na sedenie ± SEM. 
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Obr. 3. Latencia reakcie na jednotlivé typy podnetov počas testu kognitívneho skreslenia – 

Priemerná doba latencie zobnutí nosníc zo skupiny vystavenej handlingu (H) a štekleniu (T). Prezentované 
latencie predstavujú priemer zo všetkých troch sedení (± SEM) zvlášť pre pozitívne podnety (PS), negatívne 
podnety (NS) a nejednoznačné podnety (AS). Nosnice T (3,70 ± 0,22 s) reagovali pre prezentácii AS výrazne 

pomalšie (* P < 0,05) ako nosnice H (2,97 ± 0,14 s). 
 

Podľa teórie o skreslení úsudku, jedince v negatívnych emočných stavoch menej 

reagujú na prezentované AS. Aj samotná dĺžka latencie, počas ktorej jedinec zvažuje svoju 

reakciu na podnet, je ovplyvnená emočným stavom a jedince prežívajúce pozitívne emočné 

stavy reagujú na AS rýchlejšie ako jedince v negatívnych emočných stavoch [9]. 

Naše výsledky ukazujú že v danom rozsahu a v danom veku u nosníc šteklenie 

nevyvolalo pozitívne emočné stavy, ale naopak, nosnice na šteklenie reagovali negatívne 

v porovnaní s prostým handlingom. To však neznamená, že aplikácia iného typu šteklenia 

resp. taktilnej stimulácie, aplikácia v iných oblastiach tela, v inom veku, s inou intenzitou, 

nemôže navodzovať u nosníc pozitívne afektívne stavy. 

 

Záver 

Všetky nosnice použité v našom experimente sa úspešne naučili diskriminovať medzi 

pozitívnymi a negatívnymi podnetmi, ktoré sme prezentovali počas inštrumentálneho 

podmieňovania na dotykovej obrazovke v Skinnerovom boxe. Múčne červy a biely šum 

s intenzitou 70 dB boli vhodne zvolenou odmenou a trestom. 

Taktilná stimulácia (handling a šteklenie) ovplyvnila výkon nosníc v teste skreslenia 

úsudku. Na prezentovaný nejednoznačný podnet reagovali šteklené nosnice v porovnaní 

s uchopenými pomalšie, rozdiely v počte zobnutí sme však nepozorovali. Výsledky teda 

nepotvrdili našu hypotézu, vychádzajúcu z pokusov na potkanoch [8], že aplikácia šteklenia 

navodzuje u zvierat pozitívne afektívne stavy. 
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systému u potkanov prenatálne vystavených hypoxii 

 
Hana Šutovská 1, Mojmír Mach 2, Ľuboš Molčan 1, Michal Zeman 1 

 
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie 

a etológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 
hanisutovska@gmail.com 

2 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny, 
Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava, Slovenská republika 

 
 

Abstract 
Dim light at night aplifies changes in the cardiovascular system in rats prenatally exposed to hypoxia. 
Prenatal hypoxia can lead to the increased risk of cardiovascular diseases in adult offspring. Moreover, 

prenatal hypoxia, as the first hit before birth, can affect the sensitivity of the cardiovascular system on a postnatal 
second hit. The second hit after birth can amplify cardiovascular problems. One of such negative environmental 
factors can be circadian disruption induced by exposure to dim light at night (ALAN). In our study we analysed 
the effect of ALAN on the cardiovascular system of adult rats prenatally exposed to hypoxia. Changes of blood 
pressure (BP) and heart rate (HR) were measured by telemetry and analysed at the end of week 2 and 5 of ALAN 
exposure. ALAN diminished the light-dark difference of BP and HR. After 5 weeks, control rats adapted to 
ALAN influence, whereas rats prenatal affected by hypoxia were not able to adapt. In conclusion, exposure of 
ALAN disrupts 24-hours rhythms of the cardiovascular system and amplify consequences of prenatal hypoxia.  
 

Keywords: dim light at night; hypoxia; blood pressure; heart rate 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z najčastejších príčin mortality a zvyšujúcej  

morbidity na svete [1]. K vzniku kardiovaskulárnych ochorení prispievajú rôzne 

genetické  a environmentálne faktory [2] a v poslednom období sa venuje pozornosť aj 

faktorom prenatálneho prostredia, ktoré pôsobia na plod počas gravidity. Jedným 

z významných negatívnych faktorov pôsobiacich počas gravidity na plod je hypoxia [3]. 

Z hľadiska kardiovaskulárneho systému môže prenatálna hypoxia viesť k narušenému vývinu  

srdca, ciev a obličiek a ovplyvniť regulačné mechanizmy kardiovaskulárneho systému, ako aj 

jeho citlivosť na rôzne environmentálne stresory v dospelosti [4]. 

Prenatálne vystavenie hypoxii pôsobí na organizmus ako primárny negatívny zásah, 

ktorý zvyšuje náchylnosť organizmu na kardiovaskulárne ochorenie. Riziko výskytu ochorení 

sa však znásobuje pôsobením ďalších sekundárnych zásahov, ktoré na organizmus pôsobia až 

postnatálne [5]. 

 Jedným z faktorov, ktoré postnatálne ovplyvňujú kardiovaskulárny systém je 

vystavenie umelému osvetleniu počas noci (ALAN). ALAN sa prejavuje ako cirkadiánny 

disruptor a narušuje 24-hodinový rytmus rôznych fyziologických parametrov, vrátane tlaku 
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krvi (TK) a frekvencie srdca (FS) [6]. Rozsah poklesu a 24-hodinový profil TK a FS je veľmi 

významný hlavne v klinickej praxi, kde sa posudzuje ako marker kardiovaskulárneho rizika 

[7]. 

 Cieľom práce bolo 1) analyzovať vplyv ALAN na kardiovaskulárny systém potkanov 

prenatálne vystavených hypoxii a 2) zhodnotiť či prenatálne vystavenie hypoxii zmenilo 

citlivosť kardiovaskulárneho systému na pôsobenie ALAN v porovnaní s odpoveďou 

normotenzných potkanov.    

 

Materiál a metódy 

Dizajn experimentu: V  experimente sme použili animálny model samcov potkanov 

kmeňa Wistar (n=7; 25 týždňov), ktoré boli prenatálne vystavené hypoxii (10,5% O ₂; 12 

hod; 20. deň gravidity). Ako kontrolnú skupinu sme v experimente použili rovnako staré 

dospelé normotentné potkany kmeňa Wistar (n=5; 25 týždňov). Zvieratá boli počas celého 

experimentu individuálne umiestnené v plastových klietkach s neobmedzeným prístupom 

k vode a krmivu. V priebehu experimentu boli zvieratá vystavené počas tmavej fázy dňa 

ALAN s intenzitou 1-2 luxy (svetlá fáza 150 luxov; tmavá fáza 1-2 luxy). Vybrané 

kardiovaskulárne parametre boli merané pomocou telemetrie. Celý experiment bol schválený 

Etickou komisiou na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a Štátnou veterinárnou 

správou Slovenskej Republiky. 

Telemetrické meranie: Telemetria je moderný a bezstresový systém umožňujúci 

kontinuálne zaznamenávanie dát vybraných fyziologických parametrov u voľne pohybujúcich 

sa živočíchov v reálnom čase [8]. Telemetrickému meraniu predchádza chirurgický zákrok. 

V priebehu celého chirurgického zákroku sú zvieratá pod izofluránovou anestéziou (iniciačná 

fáza: 4% izoflurán a 100% kyslík; počas implantácie: 1,5-2% izofluránu a 100% kyslík). 

Počas zákroku sme zvieratám do abdominálnej aorty v brušnej dutine implantovali 

telemetrický transmiter (HD-S10, Data Sciences International, St. Paul, MN, USA). Batéria 

transmiteru bola uchytená z vnútornej strany svaloviny brušnej dutiny [9]. 

Po zotavovacej fáze (2 týždne) boli u zvierat kontinuálne merané TK a FS počas 

kontrolného týždňa pri štandardnom svetelnom režime. Vplyv ALAN na TK a FS bol meraný 

následne po dobu 5 týždňov a zmeny boli analyzované po dvoch a piatich týždňoch 

vystavenia ALAN.  

Štatistická analýza: Z telemetrických dát sme vypočítali hodinové priemery, 

priemerné fázové hodnoty TK a FS a strednú chybu priemeru (SEM). Z fázových hodnôt TK 

a FS sme vyrátali rozdiel (delta) medzi svetlou a tmavou fázou dňa. Rozloženie dát sme 
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hodnotili pomocou Shapiro-Wilkovho testu a všetky dáta sme štatisticky analyzovali 

pomocou Studentovho t-testu. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv prenatálneho vystavenia hypoxii: Počas kontrolného týždňa boli priemerné 

hodnoty TK počas tmavej fázy dňa u potkanov prenatálne vystavených hypoxii signifikantne 

(p=0,018) vyššie (133±2 mmHg)  v porovnaní s kontrolnou skupinou (126±2 mmHg) (Obr. 

1A). Počas svetlej fázy sa hodnoty TK potkanov prenatálne vystavených hypoxii (124±1 

mmHg) neodlišovali od hodnôt TK u kontrolnej skupiny (120±2 mmHg). V prípade FS (Obr. 

1B) neboli zaznamenané rozdiely medzi potkanmi prenatálne vystavenými hypoxii 

a kontrolnými potkanmi.  

 
Obr. 1. Priemerné fázové hodnoty kardiovaskulárnych parametrov. A) Priemerné hodnoty tlaku 

krvi. B) Priemerné hodnoty frekvencie srdca. Červený stĺpec – potkany prenatálne vystavené hypoxii; modrý 
stĺpec – kontrolná skupina; D – tmavá fáza; L – svetlá fáza; * p˂0,05 

 

Prenatálne vystavenie hypoxii vedie k zvýšenému TK v dospelosti, a to 

prostredníctvom ovplyvnenia dôležitých regulačných mechanizmov, ktoré sa podieľajú 

na regulácii TK, bez toho aby došlo k ovplyvneniu FS [10]. Esenciálnym regulačným 

mechanizmom TK je lokálna regulácia cievami, kde hlavnú úlohu zastávajú endotelové 

bunky. Hlavnou funkciou endotelových buniek je produkcia oxidu dustaného (NO), ktorý je 

syntetizovaný endotelovou NO syntázou. Aktivácia NO signálnej dráhy vedie k vazodilatácii 

ciev [4]. Prenatálne vystavenie hypoxii vedie k zvýšenej tvorbe reaktívnych foriem kyslíka. 

Reaktívne formy kyslíka pôsobia priamo na znižovanie produkcie NO, tým že inhibujú 

expresiu endotelovej NO syntázy a tiež spôsobujú rozpojenie podjednotiek syntázy NO [4]. 

Prenatálne vystavenie hypoxii vedie k endotelovej dysfunkcii, ktorá je spolu so zvýšeným 

oxidačným stresom asociovaná s rizikom vzniku hypertenzie a iných kardiovaskulárnych 

ochorení [11].  

Okrem ovplyvnenia endotelovej funkcie prenatálna hypoxia ovplyvňuje aj  dôležité 

regulačné oblasti v mozgu. Vplyvom prenatálneho vystavenia hypoxii dochádza 
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u ovplyvneného potomstva k zvýšenému sympatovagálnemu pomeru, čo je spôsobené 

zvýšenou aktivitou sympatikovej vetvy autonómneho nervového systému a naopak zníženou 

aktivitou parasympatika [10]. Aktivácia sympatikového nervového systému a ovplyvnenie 

endotelovej funkcie prenatálnym vystavením hypoxii môže do značnej miery vysvetľovať 

práve zvýšenie TK u dospelých jedinocov.   

Vplyv pôsobenia ALAN: 

Tlak krvi: V prípade potkanov prenatálne vystavených hypoxii nemalo dvojtýždňové 

pôsobenie ALAN výrazný vplyv na rytmus TK (Obr. 2B). Normotenzné kontrolné potkany 

reagovali na dvojtýždňové pôsobenie ALAN výraznejším (p=0,054) znížením TK (122±2 

mmHg) počas tmavej fázy dňa (Obr. 2A). Naopak pôsobenie ALAN nemalo vplyv na 

hodnoty TK počas svetlej fázy dňa. V dôsledku dvojtýždňovej expozície ALAN došlo 

k zníženiu rozdielu medzi svetlou a tmavou fázou dňa o -14,4%, v prípade potkanov 

prenatálne vystavených hypoxii a u kontrolnej skupiny až o -61,5% (p˂0,05) (Obr. 2C).  

 Po piatich týždňoch vystavenia ALAN nastalo u potkanov prenatálne vystavených 

hypoxii ďalšie znižovanie rozdielu TK medzi svetlou a tmavou fázou dňa o -23,2% 

v porovnaní s kontrolným týždňom (Obr. 2C). U kontrolnej skupiny zvierat došlo 

k čiastočnému obnoveniu rozdielu TK medzi svetlou a tmavou fázou na -16,7%. 
 

 
 

Obr. 2. Vplyv tlmeného osvetlenia počas tmavej fázy dňa na tlak krvi (TK). A) Fázové priemery TK 
u kontrolnej skupiny. B) Fázové priemery TK u potkanov prenatálne vystavených hypoxii.  C) Relatívny 
rozdiel TK medzi svetlou a tmavou fázou dňa vyjadrený v percentách. Červený stĺpec – potkany prentálne 
vystavené hypoxii; modrý stĺpec – kontrolná skupina; L – svetlá fáza; D – tmavá fáza; LD – kontrolný týždeň; 

A2 – druhý týždeň vystavenia tlmenému osvetleniu počas tmavej fázy dňa; A5 – piaty týždeň vystavenia 
tlmenému osveteleniu počas tmavej fázy dňa; # p˂0,05 v porovnaní s LD 

 
Frekvencia srdca: Po dvoch týždňoch vystavenia ALAN bola FS signifikantne znížená 

u hypoxickej (p˂0,001; 363±7 úderov/minútu) aj kontrolnej skupiny (p=0,017; 361±8 

úderov/minútu) počas tmavej fázy dňa (Obr. 3A, Obr. 3B). Zníženie hodnôt FS počas tmavej 

fázy dňa ďalej viedlo k zniženiu rozdielu FS medzi svetlou a tmavou fázou (Obr. 3C). Po 
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dvoch týždňoch ALAN došlo u potkanov prenatálne vystavených hypoxii k zníženiu rozdielu 

medzi svetlou a tmavou fázou dňa o -15,8% a v prípade kontrolnej skupiny to bolo o -26,3%.  

 Po piatich týždňoch vystavenia ALAN došlo u potkanov prenatálne vystavených 

hypoxii k ďalšiemu znižovaniu rozdielu FS medzi svetlou a tmavou fázou dňa (Obr. 3B; 

28,6%). V prípade kontrolnej skupiny došlo po piatom týždni vystavenia ALAN 

k čiastočnému obnoveniu rozdielu FS medzi svetlou a tmavou fázou (-8,7%). 

 

 
Obr. 3. Vplyv tlmeného osvetlenia počas tmavej fázy dňa na frekvenciu srdca (FS). A) Fázové 

priemery FS u kontrolnej skupiny. B) Fázové priemery FS u potkanov prenatálne vystavených hypoxii. C) 
Relatívny rozdiel FS medzi svetlou a tmavou fázou dňa vyjadrený v percentách. Červený stĺpec – potkany 

prenatálne vystavené hypoxii; modrý stĺpec – kontrolná skupina; L – svetlá fáza; D – tmavá fáza; LD – 
kontrolný týždeň; A2 – druhý týždeň vystavenia tlmenému osvetleniu počas tmavej fázy dňa; A5 – piaty týždeň 

vystavenia tlmenému osveteleniu počas tmavej fázy dňa; #,* p˂0,05 v porovnaní s LD; ###, *** p˂0,001 
v porovnaní s LD 

 
Tlmené osvetlenie počas noci spôsobuje zníženie rozdielu TK a FS medzi svetlou 

a tmavou fázou dňa. Zníženie rozdielu medzi svetlou a tmavou fázou dňa sa v klinickej praxi 

používa ako prognostický marker kardiovaskulárnych ochorení [12]. Narušenie pravidelného 

24-hodinového rytmu kardiovaskulárnych parametrov sa spája s narušenou autonómnou 

aktivitou [7]. 

ALAN sa prejavuje pravdepodobne prednostným narušením denných rytmov 

autonómneho nervového systému, pretože sme v našom experimente zaznamenali výraznejší 

vplyv na FS, ktorá je regulovaná hlavne prostredníctvom autonómneho nervového systému 

v porovnaní s TK, ktorý je komplexnejšou a viacúrovňovo regulovanou premennou.  

Napriek tomu, že kontrolné normotenzné potkany na krátkodobé vystavenie ALAN 

reagovali významným poklesom parametrov denného rytmu TK a FS, po dlhodobom 

pôsobení ALAN došlo u normotenzných potkanov k čiastočnému obnoveniu rozdielu TK 

a FS medzi svetlou a tmavou fázou dňa. Predpokladáme, že to spôsobila adaptácia 

kontrolných potkanov na svetelné podmienky ALAN. Na druhej strane, u potkanov prenatálne 

vystavných hypoxii sa zmeny na úrovni TK a FS po dlhodobom vystavení ALAN 

manifestovali kontinuálne.  
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Prezentované výsledky naznačujú, že ALAN pôsobí na kardiovaskulárny systém 

potkanov prenatálne vystavených hypoxii ako negatívny faktor, ktorý amplifikuje zmeny 

spôsobené prenatálnym vystavením hypoxii.  

 

Záver 

Prenatálne vystavenie hypoxii spôsobuje zvýšenie tlaku krvi v dospelosti a mení 

citlivosť kardiovaskulárneho systému na pôsobenie tlmeného osvetlenia počas noci. 

Vystavenie tlmenému osvetleniu počas tmavej fázy dňa ovplyvňuje 24-hodinový profil tlaku 

krvi a frekvencie srdca, pričom znižuje rozdiel medzi svetlou a tmavou fázou dňa. Naše 

výsledky ukazujú, že aj nízka intenzita svetla počas tmavej fázy dňa môže pôsobiť ako 

negatívny faktor multiplikujúci účinok prenatálnej hypoxie na kardiovaskulárny systém.  
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Abstract 
Purification of thermostable alcohol dehydrogenase from Rhodococcus ruber 

 Thermostable protein alcohol dehydrogenase from Rhodococcus ruber is a key protein in reversible 
conversion of secondary alcohols and ketones or alehydes. In this work, we have purified the protein on affinity 
chromatography and observed the effect of threhalose on protein solubility. However, at the end of the 
experiment we were unable to aquire a completely soluble fraction the protein.  The insoluble fraction of the 
protein after sonication  was analyzed in 2% SDS and 1% TRITON X-100.  We also tested the thermostability of 
our enzyme and found out that the small fraction of the enzyme remains stable over 50 minutes at 60°C.  
 

Keywords: alcohol dehydrogenase; Rhodococcus ruber; rational design; thermostable enzyme  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Veľké množstvo priemyselných procesov prebiehajúcich pri vysokých teplotách 

vyžaduje účasť termostabilných enzýmov. Takéto enzýmy sú schopné vykazovať stabilitu pri 

vysokej teplote, tlaku, vyšších koncentráciách denaturantov a zachovávať si širokú 

substrátovú špecificitu [1]. Alkoholdehydrogenázy sú dôležité enzýmy, ktoré katalyzujú 

interkonverziu medzi alkoholmi a  príslušnými aldehydmi alebo ketónmi.  Za posledné roky 

sa ADH široko využíva pri príprave enantiomérnych zlúčenín. Racionálny dizajn proteínov 

poskytuje sľubnú stratégiu na zlepšenie katalytických vlastností ADH. Enzýmy s novými 

vlastnosťami nachádzajú uplatnenie v biotransformáciách, kedy katalyzujú výrobu látok 

a farmaceutických produktov s vysokou trhovou hodnotou [2]. RrADH je monomérnym 

proteínom s molekulovou hmotnosťou 38 kDa, ktorý klasifikujeme medzi 

alkoholdehydrogenázy I. skupiny. Táto trieda alkoholdehydrogenáz sa vyznačuje závislosťou 

na zinku. Svojou štruktúrou je podobná izoenzýmu izolovaného z konskej pečene. Na základe 

svojej robustnosti a katalytickej všestrannosti je široko využívaná ako biokatalyzátor [3]. 

NADH - dependentná ADH z Rhodococcus ruber exprimovaná v E. coli sa využíva na 

asymetrickú redukciu substrátov ako alkyl a aryl substituovaných ketónov. Bolo preukázané, 

že stabilitu a aktivitu si spomínaná alkoholdehydrogenáza zachováva i pri teplote 60°C [4].  

Cieľom práce je získať čistý, vypurifikovaný proteín, overiť jeho termostabilitu 
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a zvýšiť solubilitu proteínu s využitím trehalózy.  

  

Materiál a metódy 

Kultivačné médium  

Na kultiváciu buniek sme použili Dynamite médium, ktoré obsahovalo 0,5% 

kvasničný extrakt, 1% kazeínový enzýmový hydrolyzát, glycerol, KH2PO4, K2HPO4, MgSO4, 

príslušné antibiotikum (kanamycín) a glukózu. 

Kultivácia vo fermentore 

Batch fermentácia o objeme 1l v Dynamite médiu prebiehala pri teplote 28°C. 

Expresiu sme indukovali s IPTG pri OD600 = 4,5 – 5,5. Vzorky pre kontrolu sme odoberali 

v nami stanovených intervaloch – pred indukciou, 2 hod, 4 hod a po 18 hod. Kultúru sme po 

fermentácii centrifugovali  2x20 min pri teplote 4°C. Supernatant sme vyliali a bunky 

uchovali pri teplote -20° pre ďalšie analýzy.  

Izolácia proteínu RrADH 

Bunkový pelet po fermentácii sme rozsuspendovali v 30 ml sonikačného roztoku so 

stanoveným zložením a homogenizovali na prístroji Sonoplus HD3200 Bandelin so sondou 

KE 76 pri amplitúde 60% po dobu 14,5 minúty. Následne sme lyzát centrifugovali 2x20 min 

pri teplote 4°C a 9 000 rpm a analyzovali afinitnou chromatografiou. Pelet sme uschovali 

a analyzovali podiel nesolubilného proteínu.  

Purifikácia proteínu RrADH 

RrADH, ktorý obsahuje His-tag sme purifikovali afinitnou chromatografiou. Využili 

sme plne automatizovaný systém Akta Avant 25 (GE Healthcare) a komerčne dostupné 

kolóny  s objemom 5 ml. Flow through frakcia bola následne zachytená pomocou frakčného 

zberača. Elučným roztokom so stanoveným zložením bola kolóna opätovne premývaná. 

Odobratú frakciu proteínu sme dialyzovali kontinuálne pomocou dialyzačnej membrány 

SnakeSkin Dialysis tubing, pri 4°C po dobu 48 hodín. 

Termostabilita RrADH 

Elúciu z afinitnej chromatografie sme využili na analýzu termostability RrADH pri 

teplotách 40 °C, 50°C a 60°C.  Vzorku o objeme 500 µl sme odoberali v 10 / 30 / 50 

minútových intervaloch, centrifugovali kvôli odstráneniu denaturovaných proteínov a 40 µl 

supernatantu spolu s pridaným tlmivým vzorkovacím roztokom sme analyzovali pomocou 

metódy SDS-PAGE. 

Western blot (WB) 

Gél z SDS-PAGE sme preniesli na polyvinylidénfluoridovú membránu. Transfer 
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prebiehal za podmienok – 42 min pri 10V a 220 mA v roztoku Tris glycínu s obsahom SDS 

a izopropanolu. Povrch membrány sme blokovali roztokom s obsahom 5% odtučneného 

mlieka v TBST,  po 30 minútach sme membránu premývali primárnou protilátkou pri teplote 

4°C cez noc. Po premytí od primárnej protilátky sme inkubovali 1 hod pri laboratórnej teplote 

v roztoku sekundárnej protilátky značenej chrenovou peroxidázou.  

Stanovenie koncentrácie proteínu využitím Bradfordovej metódy 

 Pre stanovenie koncentrácie proteínu sme využili Bradford assay na prístroji SAFIRE 

2 (Tecan Austria Gmbh) [5]. 

 

Výsledky a diskusia  

Po ukončení úspešnej expresie v dynamite médiu sme bakteriálnu kultúru zlyzovali 

sonikáciou. Aby sme dosiahli solubilný proteín, počas lýzy buniek sme do sonikačného 

roztoku pridali aditívum – trehalózu, u ktorej sa preukázalo, že zvyšuje stabilitu a solubilitu 

proteínov in vivo. 

 
 

Obr. 1. Analýza solubility proteínu – sonikácia s trehalózou a kontrolná sonikácia bez trehalózy pri teplotách 
kultivácie 20°C (2-9. dráha), 28°C (10-17. dráha) a 37°C (19.-26. dráha); ladder (1. a 18.dráha) Vzorky sú 

nanášané jednotlivo v poradí 4 hod. expresia pri 20°C 
– 2. dráha: supernatant kontrola, 3. dráha: pelet kontrola, 4. dráha: supernatant trehalóza, 5. dráha: pelet 
trehalóza; 18 hod expresia pri 20°C – 6. dráha: supernatant kontrola, 7. dráha: pelet kontrola, 8 dráha: 

supernatant trehalóza, 9. dráha: pelet trehalóza. 4 hod. expresia pri 28°C – 10. dráha: supernatant kontrola, 11. 
dráha: pelet kontrola, 12. dráha: supernatant trehalóza, 13. dráha: pelet trehalóza; 18 hod expresia pri 28°C – 14. 
dráha: supernatant kontrola, 15. dráha: pelet kontrola, 16. dráha: supernanat trehalóza, 17. dráha: pelet trehalóza; 

4 hod. expresia pri 37°C – 19. dráha: supernatant kontrola, 20. dráha: pelet kontrola, 21. dráha: supernatant 
trehalóza, 22. dráha: pelet trehalóza; 18 hod. expresia pri 37°C – 23. dráha: supernatant kontrola, 24. dráha: pelet 

kontrola, 25. dráha: supernatant trehalóza, 26. dráha: pelet trehalóza  
 

 

Na obr. č. 1 môžeme vidieť výsledok po pridaní trehalózy do sonikačného roztoku. 
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Väčší podiel proteínu sa však stále nachádza v pelete, čo je signifikantom nesolubilného 

proteínu. Pri porovnaní supernatant kontrola – supernatant s trehalózou (napríklad 10. 

a 12. dráha), môžeme vidieť malé zlepšenie v solubilite daného proteínu v prípade, že do 

sonikačného roztoku bola pridaná trehalóza.   

 
 

 
 

Obr. 2. Termostabilita purifikovanej RrADH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr. 3. Western blot – purifikácia RrADH. 
Dráha č. 2 zodpovedá stavu pred indukciou a dráha 

č. 3 tesne pred ukončením expresii. Bunkové 
kultúry, ktoré ostali po sonikácii sme 

rozsuspendovali v SDS a v Triton X-100 (dráha 4 
a 5). Na základe analýzy dráh 7-9. môžeme 

posúdiť, že celý podiel proteínu sa nezachytil na 
kolóne a časť kolónou pretiekla – detekujeme 
proteín vo frakciách Wash a Flow Through

 Experimentom sme sledovali termostabilitu RrADH pri teplotách 40°C, 50°C a 60°C 

v čase 0 min, 10 min, 30 min a 50 min. Môžeme povedať, že daný proteín s pribúdajúcim 

časom ostáva stabilný, aj keď dochádza k jeho čiastočnej degradácii.  

Na obr. 3. sa nachádza Western blot analýza purifikácie. Expresia prebiehala pri 28°C 

v 1l Dynamite média. Pre určenie podielu proteínu v pelete sme využili roztok s 2% SDS. Na 

porovnanie sme pelet rozsuspendovali v roztoku s detergentom – TRITON X-100, ktorý sme 

využili na lýzu buniek a následnú solubilizáciu proteínu z peletu. Ako môžeme vidieť, náš 

proteín nie je úplne solubilný, pretože určitý podiel stále zostáva v pelete, avšak metódou 

Western blot sa nám podarilo detekovať vyššiu solubilnú frakciu ako metódou SDS-PAGE. 

Využitím Bradfordovej metódy sme určili koncentráciu proteínu po dialýze, ktorá 

zodpovedala 0,173 mg/ml. Na zakoncentrovanie proteínu môžeme využiť komerčné kolóny 

Vivaspin Turbo 15 (Sartorius AG). 

Záver 
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 V práci vyzdvihujeme vlastnosti termostabilnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus 

ruber, ktorá je široko využívaná ako biokatalyzátor. ADH exprimovaná v E. coli sa uplatňuje 

pri asymetrickej redukcii ketónov, kedy simultánne s reakciou prebieha regenerácia 

kofaktorov.  Afinitnou chromatografiou sme vypurifikovali požadovaný proteín – RrADH. Na 

základe analýzy Western blot môžeme posúdiť, že daný proteín je aj napriek využitiu 

trehalózy ako aditíva pre zlepšenie solubility daného proteínu, z väčšej časti nesolubilný. 

Stanovili sme tiež koncentráciu proteínu po kontinuálnej dialýze, ktorá bola však mierne 

nižšia ako by sme očakávali a preto môžeme pri ďalšej analýze uvažovať o zakoncentrovaní 

proteínu. V budúcich experimentoch by sme sa chceli venovať analýze aktivity proteínu za 

účelom jeho využitia v biotransformačných procesoch sekundárnych alkoholov.  
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Abstract 
Influenza A viruses (IAV) are among the most common causes of human respiratory infections and 

cause high morbidity and mortality. Genome of IAV consists of 8 gene segments encoding seventeen viral 
proteins. Multifunctional non-structural protein 1 (NS1), encoded on eighth genome segment, plays a central role 
in viral replication and modifying the host innate immune response. NS1 consists of the N-terminal RNA 
binding domain critical for inhibition of host interferon expression, the effector domain responsible for 
pathogenicity and the C-terminal domain associated with antiviral activity. A recombinant influenza A viruses 
with impaired NS1 gene are attenuated. This finding indicate that the conditional replication properties of 
NS1modified IAV mutant can be exploited for the virus mediated oncolysis of IFN resistant tumor cells. In this 
study we observed the role of NS1 protein in induction of immune response in BEAS-2B cells under normoxic  
and hypoxic conditions. 

 

Keywords: influenza A virus; NS1 protein; normoxia, hypoxia; RIG-1 like receptors 
 

Introduction and Objectives 

Influenza A viruses (IAVs) are contagious pathogens responsible for severe 

respiratory infection in humans and animals worldwide. Upon detection of IAV infection, 

host immune system aims to defend against and clear the viral infection. Innate immune 

system is comprised of physical barriers (mucus and collectins), various phagocytic cells, 

group of cytokines, interferons (IFNs), and IFN-stimulated genes, which provide first line of 

defense against IAV infection [1]. 

Non-structural protein (NS1) plays role as an interferon antagonist. IVA in which the 

NS1 gene has been deleted were shown to lyse interferon defective cancer cells sparing non-

malignant normal cells. These findings could suggest that influenza A virus NS1 deletion 

mutants could be possibly used for tumor treatment. Hypoxia is a salient feature for 

development of solid tumors. Hypoxia tend to correlate with advanced stages of malignancy 

[2]. 

In this study, we focused on the role of NS1 protein in induction of immune response 

in BEAS-2B cells under normoxic and hypoxic conditions. 

 

Materials and methods 

Viruses: A/WSN/33 - human influenza A virus, H1N1 
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NS80 – deletion mutant of A/WSN/33 virus expressing NS1 protein without effector 

domain 

These viruses were prepared by the reverse genetics method [3]. 

Cell line: BEAS-2B (ATCC® CRL-9609™)-adherent epithelial virus transformed cells 

isolated from normal human bronchial epithelium obtained from autopsy of healthy 

individuals 

Determination of virus titer and analysis of cytokine expression: Control virus (A/WSN/33) 

and NS80 virus were used for infection of BEAS-2B cells. Subsequently, these cells were 

incubated in normoxia or hypoxia at 24 and 48 hours. After particular hour, the infected cells 

were scraped and centrifuged for 10 minutes at 2000 rcf. We determined viral titer in the 

supernatants by ELISA assay on Vero cells. mRNAs of selected genes were determined by 

semi-quantitative PCR assay and analyzed by the Gene Tools (Sygene) software. 

 

Results and discussion 

BEAS-2B cells were infected with viruses A/WSN/33 and NS80. We observed effect 

of normoxia and hypoxia on these cells for 24 and 48 hours. Infected cells in normoxia and 

hypoxia didn´t show significant changes compared to non-infected cells. Titer of control 

WSN virus in BEAS-2B cells incubated in normoxia and hypoxia decreased with time. In this 

case, it decreased 5 times within 48 hours in normoxia and the same time in hypoxia. 

Compare to control virus, titer of deletion mutant NS80 was the same in normoxia also in 

hypoxia. It means, that this virus is better replicated in BEAS-2B cells (Fig.1).  

 

 
 

Fig.1. Titer of viruses A/WSN/33 and NS80 in infected BEAS-2B cells 
Individual columns are titers of viruses at 24 and 48 hours after infection. Titers were determined by ELISA 

assay on Vero cells 
 

RIG-1 mRNAs were downregulated in BEAS-2B infected with WSN and NS80 in 

normoxia and hypoxia. Deletion of C-terminus of NS1 protein influenced the expression of 
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MDA-5 mRNA in normoxia, when NS80 virus increased  the level of MDA-5 mRNA. MDA-

5 mRNAs were dowregulated after infection with WSN and NS80 viruses in hypoxia. 

 

 
 

Fig.2. Activation of RLR signaling pathway  
Levels of RIG-I and MDA5 mRNAs induced in hypoxia and normoxia in BEAS-2B cells were downregulated 

 

Regulatory factors IRF3,IRF4, IRF7, Casp1 and PKR were mostly downregulated, 

expect IRF3 mRNA in normoxia. Under hypoxia conditions, the levels of IRF3, IRF4. IRF7, 

PKR, and CASP-1 mRNA were downregulated.  
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Fig.3. Stimulation of regulatory factors  
mRNAs expression of influenza regulatory factors under normoxic and hypoxic conditions in BEAS-2B cells 

were mostly downregulated 
 

In coincidence with previous results, IFN type I, II and III mRNAs were mostly 

downregulated in BEAS-2B cells after infection with WSN and NS80 virus in normoxia and 

hypoxia.  

 

 

 

556



 

 

 
 

Fig.4. Activation of interferons in infection of influenza viruses 
Levels of mRNAs in IFN signaling pathway in infection of BEAS-2B cells were downregulated 
 

NF-kB represents a family of eukaryotic transcription factors involved in the early 

pathogen response, which plays an important role in promoting inflammation and viral gene 

expression. We observed two members of NF-κB family – subunit relA and relB. These genes 

were slightly upregulated in hypoxia after infection with both viruses. Hypoxia had negative 

effect on expression of these genes.  
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Fig.5. Expression of mRNAs of the NF-κB units  
Level of expression relA and relB was upregulated after infection 

 

Conclusion 

NS80 virus was not attenuated in BEAS-2B cells. 

The expression of the genes involved in RIG-1 like receptor signalling pathway were 

mostly downregulated after infection with influenza viruses. 

Neither normoxia or hypoxia influenced the immune response in the BEAS-2B cells after 

infection with influenza viruses. 

BEAS-2B cells represent the suitable experimental model cells without immune response. 
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Abstract 

The role of F(ab)2 and Fc fragments of antibodies trageted to conserved domain of hemagglutinin 
during influenza A virus infection. 
 Antibodies (Ab) are crucial molecules in the protection of organism against many pathogens as well as 
against influenza A virus. The high rate of envelope protein mutability makes the IAVs being the permanent 
threat to human health and complicates the preparation of the “universal vaccine”. Currently predicted vaccine 
contains three or four of the most probable circulating strains of IAV in the next flu season and triggers the 
production of virus-neutralization Abs, recognizing the globular domain of hemagglutinin, which however are of 
narrow strain specificity. Nowadays, the cross-protective Abs targeting the HA stalk domain are in the center of 
interest. Though these Abs do not prevent infection, they significantly contribute to the immune protection, 
earlier recovery and milder course of infection. The antiviral protection of anti-HA2 Abs is a result of 
cooperation between their specific epitope binding by F(ab)2 fragment and Fc-dependent effector function. In 
study we focus on the role of epitope specificity of anti-HA2 Abs and on the mechanisms stimulated by their Fc 
fragment. 
 

Keywords: Infuelnza A virus; stem specific antibodies;  F(ab)2 fragment; Fc fragment 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vírusy chrípky typu A patria medzi najlepšie preštudované vírusy, avšak  aj napriek 

tomu neexistuje efektívna ochrana pred každoročne sa opakujúcou hrozbou infekcie vírusom 

chrípky. Príčinou je vysoká a nepredvídateľná variabilita obalových proteínov. Najmä 

hemaglutinínu (HA), ktorú vírusy využívajú ako únikový mechanizmus pred imunitným 

systémom a tým komplikujú prípravu širokospektrálne účinnej vakcíny. Preto je nevyhnutná 

každoročná reformulácia zloženia sezónnej vakcíny, ktorá je zameraná na produkciu 

protilátok  namierených voči globulárnej časti hemaglutinínu (HA1gp) s vírus-neutralizačným 

účinkom. [1,2]. 

Zistilo sa, že počas infekcie IAV sa produkujú nielen vírus-neutralizačné protilátky, 

ale aj protilátky krížovo reaktívne medzi kmeňmi a subtypmi [3,4,5], ktoré rozpoznávajú 

konzervatívnu doménu HA2. V mnohých štúdiách autori opísali pozitívny vplyv HA2-

špecifických protilátok na priebeh infekcie. Hoci tieto protilátky nezabránia vzniku chrípkovej 

infekcie, pozitívne ovplyvňujú imunitu a prispievajú k skoršiemu zotaveniu a miernejšiemu 

priebehu infekcie IAV [6,7,8]. Vírus-neutralizačné protilátky eliminujú šírenie vírusu priamo, 

blokovaním receptor viažúceho miesta, na rozdiel od HA2-špecifických protilátok, ktoré 
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spolupracujú s inými bunkami imunitného systému na eliminácii patogénu. Takéto protilátky 

po naviazaní na antigén, prostredníctvom Fc fragmentu aktivujú niekoľko imunitných 

mechanizmov: na protilátkach závislá bunkami sprostredkovaná cytotoxicita (ADCC), na 

komplemente závislá cytotoxicita (CDC) a protilátkami sprostredkovaná fagocytóza (ADP) 

[9]. Protektívne vlastnosti vytvorených anti-HA2 protilátok pritiahli pozornosť k tejto 

konzervatívnej časti HA ako potenciálneho kandidáta na prípravu univerzálnej vakcíny.  

Biologický význam HA2-špecifických Ab spočíva v ich príspevku k ochrane 

organizmu počas infekcie rôznymi kmeňmi, resp. rôznymi subtypmi IAV. Aj napriek týmto 

zisteniam, naše predchádzajúce experimenty ukázali, že pasívne podanie jednej monoklonovej 

anti-HA2 Ab z panelu niekoľkých testovaných HA2-špecifických MAbs viedlo k zhoršenému 

priebehu chrípkovej infekcie a k spomaleniu eliminácie vírusu [6,10].  

V našej práci sa preto zameriavame na úlohu F(ab)2 a Fc fragmentov dvoch protilátok 

(MAb IIF4 a MAb CB8, rovnakého IgG1a izotypu)s rozdielnym účinkom na letálnu 

chrípkovú infekciu in vivo. 

 

Materiál a metódy 

Príprava F(ab)2 fragmentov protilátok 

F(ab)2 fragmenty sme pripravili z dvoch nami zvolených monoklonových Abs (IIF4, CB8) na 

základe predchádzajúcej štúdie [6,10]. 

• Dialýza: 50Mm Tris/2mM EDTA v PBS, pH7 

• ficín: 1mg/ml ficínu v 50mM Tris/2mMEDTA, pH7 

• Cysteín: vždy čerstvo pripravený 1mM roztok v  50mMTris/2mM EDTA 

• 10mM N-etylmaleimid (NEM) 

10mg Ab v PBS sme dialyzovali oproti 50mM Tris/2mM EDTA (pH7) 6hod pri 4°C. Po 

dialýze sme k protilátke pridali ficín v pomere k protilátke 1:16 (mg). Na aktiváciu štiepenia 

sme pridali cysteín v odporúčanej koncentrácii a nechali reakciu prebiehať 4-5 hodín pri 37°C 

s jemným trepaním. Reakciu sme zastavili pridaním N-etylmaleimidu [11]. Fragmenty sme 

vzájomne oddelili pomocou proteín A-Sepharózy. Efektivitu štiepenia a správnosť separácie 

sme overili v SDS PAGE pri redukujúcich a neredukujúcich podmienkach. 

In vivo experimenty 

F(ab)2 fragmenty ako aj celé molekuly HA2 špecifických MAbs, z ktorých boli získané, sme 

podali myšiam intravenózne do chvostovej žily. Z intaktnej molekuly MAb IIF4 alebo MAb 

CB8 sme podali 200µg/myš a z F(ab)2 fragmentu zodpovedajúce množstvo, tak aby ostala 
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zachovaná antigén väzobná  aktivita porovnateľná s celou molekulou MAb. Po troch 

hodinách od pasívnej vakcinácie sme myši infikovali vírusom A/Mississippi/1/85 (H3N2) v 

dávke 1LD50. Ako negatívnu kontrolu sme použili PBS. Sledovali sme prežívanie myší po 

dobu 14 dní a každý druhý deň po infekcii, v intervaloch 2,4,6,8 a 10 dní po infekcii (DPI), 

sme odobrali pľúca trom myšiam z každej skupiny, ktoré sme ďalej testovali ex vivo. 

Ex vivo experimenty 

V odobraných pľúcach sme stanovovali prítomnosť infekčného vírusu metódou RCA 

(Rapid Culture Assay) [12]. Na vizualizáciu MDCK buniek infikovaných chrípkovým 

vírusom sme použili MAb 107L, ktorá špecificky viaže vírusový nukleoproteín.  

Vírusovú RNA sme stanovili metódou RT-PCR. V prvom kroku sme vRNA 

z homogenátu pľúc reverzne prepísali na cDNA pomocou random hexamer primerov 

a následne sme v klasickej PCR amplifikovali nt sekvenciu pre NS1 proteín (836bp). 

Výsledky a diskusia  

 Na prípravu F(ab)2 a Fc fragmentov sme použili enzymatické štiepenie. V SDS-PAGE 

sme potvrdili, že fragmentáciou sme získali MAbs v požadovanej forme F(ab)2 a bez 

prítomnosti intaktných molekúl IgG, čo svedčí o účinnej separácii MAbs alebo jej častí s Fc 

fragmentom od F(ab)2 fragmentov (Obr.1.). Molekulová hmotnosť F(ab)2 fragmentu je v SDS 

PAGE pri natívnych podmienkach približne 110 kDa a pri redukujúcich podmienkach sa 

F(ab)2 fragment rozdelil na ľahký reťazec ~ 25 kDa a časť ťažkého reťazca ~ 30 kDa.  

 

 
 

Obr. 1.SDS PAGE. Fragmenty Abs sme elektroforeticky rozdelili za natívnych  a redukujúcich podmienok. 
 

 Prežívanie myší sme pozorovali samostatne pre MAb IIF4 a MAb CB8 v dvoch 

oddelených experimentoch,. Prvý úhyn sme v obidvoch experimentoch zaznamenali medzi 7 

a 8 dňom po infekcii a to v kontrolných skupinách, ktorým bol podaný i.v. PBS a v skupinách 

po podaní MAb CB8 alebo jej fragmentu F(ab)2  . U skupín imunizovaných s MAb IIF4 sme 
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prvý pokles v počte myší zaznamenali až na 12 DPI. Celá MAb IIF4 ochránila 70% myší, 

F(ab)2 fragment 50% myší po infekcii letálnou dávkou 1LD50, v porovnaní s negatívnou 

kontrolou po podaní PBS, kde prežilo 40% myší (Obr.2A.). Myši imunizované s MAb CB8, 

IgG alebo F(ab)2 fragmentom, ktorá sa už v predchádzajúcich experimentoch ukázala ako 

faktor zhoršujúci priebeh IAV infekcie, mali vyššie percento úmrtnosti v porovnaní s 

negatívnou kontrolou po aplikácii PBS (Obr.2B.) a aj so skupinami  po podaní MAb IIF4 IgG 

alebo jej F(ab)2 fragmentu. 

 

 
 

Obr. 2. Prežívanie BALB/c myší po pasívnej imunizácii s MAb a ich F(ab)2 fragmentami. MAb IIF4 
(A), MAb CB8 (B). 

 

 

Zhoršené prežívanie myší v skupinách ktoré dostali MAb CB8 alebo jej F(ab)2 

fragment potvrdzujú aj výsledky získané pomocou metódy RCA (Obr.3.). Infekčný vírus 

v myšacích pľúcach, ktoré sme odoberali v dvojdňových intervaloch, nebol na 10. deň 

prítomný v pľúcach myší, ktoré boli pasívne imunizované celou alebo štiepenou MAb IIF4. 

Pozitívny signál sme nezaznamenali ani kontrolných skupinách (PBS), na rozdiel od  skupín, 

ktorým bola pred infekciou podaná celá MAb CB8 alebo jej F(ab)2 fragment. Obdobné 

výsledky boli dosiahnuté aj v predchádzajúcej štúdii, infekčný vírus bol po podaní MAb CB8 

prítomný v pľúcach experimentálnych zvierat dlhšiu časovú periódu v porovnaní s inými 

skupinami alebo negatívnou kontrolou [6]. 

 

 

 

 

A B 
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Obr. 3. Stanovenie vírusového titra v pľúcach myší po  pasívnej imunizácii a infekcii 1LD50 vírusu IAV  
metódou RCA. Infekčný vírus bol na 10. deň stále prítomný v pľúcach myší pasívne imunizovaných MAb CB8 

na rozdiel od myší s podanou MAb IIF4. 
 

V pľúcach myší sme metódou RT-PCR detegovali aj v RNA pre NS1 proteín vírusu 

chrípky (Obr.4.). Pozitívny signál sme na desiaty deň nezaznamenali v skupine, ktorej bola 

podaná celá MAb IIF4 a len u jednej myši s aplikovaným MAb IIF4 F(ab)2 fragmentom, na 

rozdiel od myší imunizovaných s MAb CB8 a CB8 F(ab)2 fragmentom, kde sme ešte aj na 10 

deň detegovali v pľúcach vírus, resp. vRNA. Získané výsledky podporujú aj naše skoršie 

zistenia o pretrvávajúcom víruse a jeho pomalšej eliminácii z pľúc po podaní MAb CB8 [6]. 

 

   
 

Obr. 4. Detekcia v RNA v pľúcach myší pomocou RT-PCR na desiaty deň po infekcii. Signál pre NS1 
proteín sme nedetegovali po podaní MAb IIF4 na rozdiel od skupín imunizovaných s MAb CB8. Negatívna 

kontrola RT-PCR obsahovala qH2O. 
 

Záver 

 V našej práci sme sa zaoberali prípravou fragmentov MAbs špecifických voči HA2 

glykoproteínu vírusu chrípky typu A pomocou proteolytického enzýmu ficínu a účinkom 

takto pripravených Abs, resp. ich fragmentov na priebeh chrípkovej infekcie. Štiepenie 

myšacích Abs typu IgG1a pomocou ficínu sa ukázalo ako vysoko účinné a vytvorené  F(ab)2 

fragmenty si zachovávali ich antigén väzobnú aktivitu. V práci sme pripravili fragmenty 

z dvoch HA2 špecifických MAbs,  z ktorých jedna, MAb IIF4, inhibuje fúziu a MAb CB8 je 

bez tejto aktivity. Sledovali sme účinok sprostredkovaný antigén viažúcou časťou týchto 

MAbs a mieru zapojenia Fc fragmentu pri eliminácii IAV z pľúc myší infikovaných letálnou 

dávkou vírusu. Výsledky naznačujú, že MAb CB8, ktorá nemá fúzno-inhibičnú aktivitu 

neprispieva k rýchlejšiemu uzdraveniu myší po infekcii, naopak predlžuje prítomnosť vírusu 
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v pľúcnom tkanive v porovnaní s MAb IIF4. Identifikácia epitopov ako aj štúdium povahy 

nimi indukovaných Abs sa ukazujú ako kľúčové pre vytvorenie účinnej heteroprotektívnej 

vakcíny. Predmetom našej ďalšej štúdie bude vplyv Fc fragmentu týchto MAbs na ochranu 

pred infekciou IAV.  
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Abstract 
  Analysis of labial lines of Slovak women 

 Cheiloscopy deals with analysis of the unchanging and hereditary labial line system of the transitional 
area of the human lips that is unique for every person. The aim of the study was to determine the frequency of 
individual labial pattern types and to identify differences in the occurrence of patterns between individual 
topographic segments. The studied set consisted of 101 lip prints. All prints where analyzed and characterized by 
presence of 10 labial lines / patterns (A–J). In the overall occurrence of types of labial lines in our studied set, the 
order from the most frequent to the least frequent was type C – complete bifurcated, D – incomplete bifurcated, 
E – complete branched, F – incomplete branched, the least frequent being type J – other forms (ellipses, 
triangles). 
 
Keywords: cheiloscopy; labial lines; frequency; lip prints 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Pery vytvárajú charakteristický a veľmi pohyblivý útvar tváre. Tvoria ich len svaly, 

pričom nemajú žiadny kostný podklad. Tvar, veľkosť i postavenie pier je individuálne 

a všetky tieto charakteristiky sú závislé na veku, pohlaví a etnickej príslušnosti [1]. 

Cheiloskopia (cheilos = pery a skopein = vidieť, pozerať sa) patrí medzi forenzné 

vyšetrovacie metódy. Sleduje premenlivosť línií prechodnej zóny ľudských pier (labiálne línie 

– sulci laborium rubrorum) ako aj ich štrukturálne detaily [1]. Pery sú pokryté systémom 

rôzne orientovaných a tvarovaných rýh, ktoré sú ako celok jedinečné. Tieto ryhy vytvárajú 

na zanechaných odtlačkoch pier typický vzor labiálnych línií [2]. Odtlačky pier sa môžu 

získať z oblečenia, okien, obrazov, príboru, plastových vreciek, dverí alebo z cigariet [3]. 

Pri vyhľadávaní odtlačkov pier je potrebné uvedomiť si, že sa najčastejšie vyskytujú 

v latentnej (neviditeľnej) forme, ako je to aj pri daktyloskopických odtlačkoch prstov [4]. 

Labiálne línie možno identifikovať už v šiestom týždni vnútromaternicového vývinu 

a ostávajú rovnaké počas celého života jedinca. Vzory pier sa po traumách, zápaloch 

a ochoreniach, ako je herpes simplex, regenerujú pričom jednotlivé línie nadobúdajú pôvodnú 

konfiguráciu [5]. 

Cieľom práce bolo zistiť frekvenciu výskytu jednotlivých typov labiálnych línií 

a určiť, či existujú rozdiely vo výskyte vzorov medzi jednotlivými topografickými 

segmentami.   
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Materiál a metódy 

V sledovanom súbore sme hodnotili frekvenciu jednotlivých typov vzorov A – J (obr. 

1) na 101 odtlačkoch pier žien vo veku 18 – 43 rokov žijúcich v Slovenskej republike. 

Odtlačky pier boli odoberané modifikovanou metódou podľa Kasprzaka (2000);[6]. Pred 

odobraním odtlačku pier sa sledovaným ženám natreli pery tenkou vrstvou kozmetickej 

vazelíny. Po uplynutí 2 – 3 minút sa pery odtlačili na biely kancelársky papier v smere od 

jedného kútika úst k druhému. Počas odoberania mal jedinec pery v prirodzenej polohe 

bez emocionálnych výrazov, ktoré by mohli ovplyvniť odtlačenie i viditeľnosť labiálnych 

vzorov. Pri odoberaní odtlačkov pier bol použitý konštantný tlak. Získané latentné odtlačky sa 

zviditeľňovali magnetickým daktyloskopickým práškom (Sirchie USA) a nakoniec sa 

zafixovali priesvitnou lepiacou páskou. Fixácia zabraňuje znehodnoteniu odtlačku pri jeho 

vyhodnocovaní. Zozbierané odtlačky pier boli rozdelené do šiestich topografických oblastí 

(UL, UM, UR, LL, LM, LR; obr. 2), na ktorých sa pomocou zväčšovacieho skla sledovala 

frekvencia jednotlivých labiálnych vzorov. Pri vyhodnocovaní sme použili klasifikáciu podľa 

El Domiaty et al. (2010; obr. 1, 2), ktorí modifikovali Renaudovu metódu (1973); [7, 8]. 

Získané dáta sme štatisticky spracovali pomocou softvérov Microsoft Office Excel 2010 

a Graphpad. Fisherovým exaktným testom sme na hladine významnosti α < 0,05 vyhodnotili 

štatistické rozdiely vo výskyte jednotlivých labiálnych línií medzi segmentami UL a LL, UM 

a LM a medzi UR a LR. 

  

Obr. 1. Klasifikácia labiálnych línií podľa 
Renauda (1973; upravené podľa  El Domiaty et 

al. 2010) 
Legenda: Labiálne vzory: A – úplne vertikálne, B 
– neúplne vertikálne, C – úplne rozdvojené, D – 
neúplne rozdvojené, E – úplne rozvetvené, F – 
neúplne rozvetvené, G – sieťovité, H – X alebo 
bodka, I – horizontálne, J – iné formy (elipsy, 

trojuholníky) 

Obr. 2. Rozdelenie hornej a dolnej pery 
na šesť topografických častí 

(upravené podľa El Domiaty et al. 2010) 
Legenda: UR – horná pravá, UM – stredná 
horná, UL – horná ľavá, LR – dolná pravá, 
LM – stredná dolná a UL – dolná ľavá časť 
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Výsledky a diskusia 

V priebehu analyzovania súboru neboli nájdené identické odtlačky, čo aspoň v našom 

súbore dokazuje jedinečnosť vzorov labiálnych línií na prechodnej časti pier.  

V sledovanom súbore sme zaznamenali vyšší výskyt labiálného vzoru C – úplne 

rozdvojený vzor (19,80 %), D – neúplne rozdvojený vzor (15,35 %), E – úplne rozvetvený 

vzor, (14,69 %) a F – neúplne rozvetvený vzor (14,69%). Nižší výskyt mali vzory B – 

neúplne vertikálny vzor (4,46 %), I – horizontálne labiálne línie (3,14 %) a J – iné formy 

(1,49 %). 

Získané výsledky sme porovnávali s výsledkami ďalších troch cheiloskopických prác 

zo Slovenska [9, 10, 11]. Pozorovali sme rozdiely vo frekvenciách výskytu jednotlivých 

labiálnych línií u žien. V našom súbore bol najfrekventovanejší vzor C (19,80 %), v práci 

Chlepkovej (2011) vzor J (76,66 %), v štúdii Horváthovej (2015) vzor J (25,76 %) a v práci 

Cádrovej (2016) bol frekventovanejší vzor A (25,86 %). Najnižšiu frekvenciu labiálného 

vzoru v sledovanom súbore mal vzor J (1,49 %). Chlepková (2011) uvádza ako najmenej 

frekventovaný vzor I (8,00 %), Horváthová (2015) vzory E a I (1,01 %) a Cádrová (2016) 

vzor F (0,57 %).  

V rámci topografických segmentov sa preukázala značná variabilita vo výskyte 

jednotlivých typov labiálnych línií (tab. 1). Pri porovnaní jednotlivých topografických 

segmentov sme v oblasti UL (horná ľavá oblasť) pozorovali najvyššiu frekvenciu vzoru C 

(34,65 %). V práci Chlepkovej (2011) bol v tomto segmente vysoký výskyt vzoru D (37,07 

%), Cádrová (2016) uvádza v tomto segmente najvyššiu frekvenciu labiálneho vzoru G (33,33 

%) a Horváthová (2015) mala vyšší výskyt vzoru J (27,27 %). Zároveň najnižšiu frekvenciu 

v tejto oblasti mali u nás vzory B (0,99 %) a G (0,99 %). U Chlepkovej (2011) to boli vzory G 

(3,70 %) a H (3,70 %). Najnižší výskyt v práci Horváthovej (2015) mali vzory A, D, H, a J 

vo frekvencii 3,03 %. Cádrová (2015) zistila najnižší výskyt vo vzoroch A (10,00 %), B 

(10,00 %) a J (10,00 %). V našom súbore v segmente UL absentoval iba vzor J. V práci 

Chlepkovej (2011) sa v tomto segmente nevyskytovali vzory A, B, F, I a u Horváthovej 

(2015) vzory E, F a I. Cádrová (2016) mala absenciu v labiálnych vzoroch D, F, H a I.  

Pri pozorovaní segmentu UM (horná stredná oblasť) sme v našom súbore zistili 

najvyššiu frekvenciu vzoru G (26,73 %). Chlepková (2011) a Horváthová (2015) uvádzajú 

vyšší výskyt vzoru J. V našom súbore mal najnižšiu frekvenciu vzor B (2,97 %), v súbore 

Chlepkovej (2011) vzor C (3,33 %), Horváthová (2015) uvádza vzor A (3,03 %) a Cádrová 

(2016) vzor G (6,67 %). Chlepková (2011) mala absenciu labiálnych línií typu A, D, F, a H, 
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Cádrová (2016) línií A, B, C, D, E, F a H. V našej práci, ako aj u Horváthovej (2015), boli 

prítomné všetkých typy línií.  

V hornej pravej oblasti (UR) mal v našej práci najvyšší výskyt vzor F (23,76 %), 

Chlepková (2011) uvádza vzor J (52,00 %), Horváthová (2015) vzor C (27,27 %) a Cádrová 

(2016) vzor A (24,14 %). V sledovanom súbore bola najnižšia frekvencia labiálneho vzoru B 

(0,99 %), v práci Chlepkovej (2011) vzor C (4,00 %), Horváthovej (2015) vzor E (6,06 %) 

a G (6,06 %) a u Cádrovej (2016) vzor F (3,45 %). V našom súbore sme pozorovali absenciu 

vzoru J, v súbore Horváthovej (2015) absentovali vzory F a I. Chlepková (2011) uvádza 

chýbajúce vzory B, D, F a H, Cádrová (2016) zistila absenciu vzorov D a H.  

V dolnej ľavej oblasti (UL) sa v našom súbore vyskytovala najvyššia frekvencia 

vzoru C (32,67 %). Podobne aj Cádrová (2016) uvádza najvyšší výskyt vzoru C (26,67 %) 

v tomto segmente. Horváthová (2015) uvádza ako najfrekventovanejší vzor C (33,33 %) a J 

(33,33 %), Chlepková (2011) vzor E (30,77 %). Najnižší výskyt mal u nás vzor I (0,99 %), 

v súbore Horváthovej (2015) bol najmenej frekventovaný vzor H (3,03 %), v súbore Cádrovej 

(2016) vzor G (3,33 %) a Chlepková (2011) uvádza vzor B (3,85 %). V našom súbore 

absentoval vzor A, v práci Chlepkovej (2011) vzory F a I. Cádrová (2016) uvádza absenciu 

vzorov D, F, I a J.  

V topografickej oblasti LM (dolná stredná oblasť) bol v našom súbore 

najfrekventovanejší vzor A (32,67 %). V súbore Cádrovej (2016) bol v tomto segmente 

najfrekventovanejší vzor C (68,97 %). Chlepková (2011) zistila najvyšší výskyt vzoru J 

(41,38 %) a Horváthová (2015) vzoru B (30,30 %). V sledovanom súbore sa nevyskytovali 

vzory F a J, u Chlepkovej (2011) vzory B, F a I. Cádrová (2016) zistila absenciu vzorov D, E, 

F, G, H  a I, u Horváthovej (2015) sa nevyskytovali línie E, F a I.  

Dolná pravá oblasť (UR) mal v našom súbore najvyšší výskyt vzor F (28,71 %), 

v práci Chlepkovej (2011) vzor C (29,63 %), rovnako aj u Hováthovej (2015) bol vyšší výskyt 

vzoru C (39,30 %). Cádrová (2016) zas uvádza ako najfrekventovanejší vzor E (23,08 %). 

V sledovanom súbore sme zistili najnižšiu frekvenciu vzoru G (0,99 %), v práci Horváthovej 

(2015) vzor J (3,03 %). V štúdii Chlepkovej (2011) mali labiálne vzory A, B a D nízky výskyt 

s 3,70 %, Cádrová (2016) zistila nízku frekvenciu vzorov B (7,69 %), D (7,69 %) a G (7,69 

%). U nás absentoval vzor A, v práci Cádrovej (2016) vzor F a u Chlepkovej (2011) vzor F 

a I.  

Náš súbor mal vyšší výskyt labiálnych línií E a F, kým u ostatných prác mal nižší 

výskyt. Rozdielne výsledky môžu byť zapríčinené veľkosťou súboru. Kým v predloženej 
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práci bolo analyzovaných 101 odtlačkov pier žien, ostatné štúdie dosiahli len štvrtinu počtu 

probandov.  

Ďalším cieľom výskumu bolo zistiť, či sa horné a dolné segmenty pier líšia 

vo frekvencii sledovaných vzorov (tab. 1). Pri posúdení a porovnaní topografických 

segmentov UL a LL v rámci všetkých pozorovaných typov labiálnych vzorov sme na hladine 

významnosti α < 0,05 nezistili žiaden štatisticky významný rozdiel. Rovnaké výsledky sme 

zistili pri porovnaní segmentov UR a LR. Porovnaním topografických oblastí UM a LM sme 

zistili štatisticky signifikantné rozdiely vo výskyte labiálnych vzorov A, B, a C s vyšším 

výskytom na dolnej pere a F, G, a I s vyšším výskytom na hornej pere (tab. 1).  
 

 

Tab. 1. Frekvencie výskytu labiálnych vzorov v jednotlivých topografických oblastiach 
Legenda: * p < 0,05; labiálne vzory: A – úplne vertikálne, B – neúplne vertikálne, C – úplne rozdvojené, D – 

neúplne rozdvojené, E – úplne rozvetvené, F – neúplne rozvetvené, G – sieťovité, H – X alebo bodka, I – 
horizontálne, J – iné formy (elipsy, trojuholníky); topografické oblasti: UR – horná pravá, UM – stredná horná, 

UL – horná ľavá, LR – dolná pravá, LM – stredná dolná, UL – dolná ľavá časť 
 

 
 

Vzor 
 UL 

(%) 

 LL 

(%) p 

 UM 

(%) 

LM 

(%) p 

 UR 

(%) 

LR 

(%) p 

A 2,97 0,00 0,2463 3,96 32,67 0,0001* 1,98 0,00 0,4975 
B 0,99 1,98 1,0000 2,97 16,83 0,0015* 0,99 2,97 0,6212 
C 34,65 32,67 0,8817 3,96 15,84 0,0081* 11,88 19,80 0,1767 
D 20,79 28,71 0,2537 4,95 6,93 0,7674 13,86 16,83 0,6967 
E 15,84 11,88 0,5419 16,83 9,90 0,2142 20,79 12,87 0,1875 
F 9,90 15,84 0,2934 9,90 0,00 0,0015* 23,76 28,71 0,5226 
G 0,99 1,98 1,0000 26,73 5,94 0,0001* 2,97 0,99 0,6212 
H 11,88 3,96 0,0653 15,84 8,91 0,1992 21,78 14,85 0,2750 
I 1,98 0,99 1,0000 10,89 2,97 0,0490* 1,98 0,00 0,4975 
J 0,00 1,98 0,4975 3,96 0,00 0,1213 0,00 2,97 0,2463 

 

Záver 

Individualita odtlačkov pier umožňuje ich využitie pri personálnej identifikácii osôb, či 

ich prepojenie s konkrétnym trestným činom. Pri identifikácii osôb môžeme, na základe 

najmenej sa vyskytujúcich labiálnych vzorov v populácii, zúžiť skupinu podozrivých 

na menší počet, či zistiť identitu konkrétnej osoby. V našom súbore sa v najnižších 

frekvenciách vyskytovali labiálne vzory I a J. Nízky výskyt týchto vzorov bol zistený aj 

u iných autorov a preto by sme mohli odporučiť pri analýze latentných odtlačkov nájdených 

na mieste činu zamerať sa práve na tieto zriedka sa vyskytujúce labiálne typy. Ako najmenej 

vhodné pri personálnej identifikácii sa javia najčastejšie sa vyskytujúce typy. V našom 
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analyzovanom súbore 101 slovenských žien bol najvyšší výskyt  labiálneho vzoru C (úplne 

rozdvojený), D (neúplne rozdvojený), E (úplne rozvetvený), F (neúplne rozvetvený) a H (X 

alebo bodka).  
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Abstract 
Influenza A viruses (IAV) are important pathogens with worldwide prevalence. Non-structural protein 1 

(NS1) encoded on eighth IAV segment plays a central role in viral replication and modification of host innate 
immune response. Studies of recombinant mutant viruses with truncated or deleted NS1 gene have shown their 
ability to replicate selectively in tumor cells, which are defective in interferon signaling and evoke their lysis. 
This conditionally replicating phenotype of the NS1 deletion viruses could be utilized for virus-induced 
oncolysis in tumor cells. In our study we examined the effect of hypoxia on replication of influenza virus 
containing only the N-terminal 80 amino acids of the NS1 protein (NS80) in mouse peritoneal macrophages and 
determined kinetics of mRNA production of receptors and cytokines involved in RIG-1/MDA5 signaling. Our 
results showed that hypoxia had negative impact on virus replication and impaired RIG-1-like receptors signal 
pathways. 
 

Keywords: influenza virus; NS1 protein; hypoxia; macrophages; RIG-1/MDA5 signaling  

 

Introduction and Objectives 

Influenza A viruses (IAV) are important pathogens with worldwide prevalence. They 

cause acute respiratory disease in humans re-emerging seasonally every year. Genome of IAV 

contains eight gene segments encoding together up to 18 proteins [1]. Multifunctional non-

structural protein 1 (NS1) plays a central role in viral replication and modification of the host 

innate immune response. It consists of the N-terminal RNA binding domain critical for 

inhibition of host interferon expression, the effector domain responsible for pathogenicity, 

and the C-terminal domain associated with antiviral activity (fig. 1) [2]. 

 
 

Fig. 1. Schematic diagram of the primary structure of an NS1 monomer 
 NS1 mRNA translates into a 26 kDa polypeptide whose length ranges between 215–237 aminoacids   

 

Studies of recombinant mutant viruses with truncated or deleted NS1 gene (delNS1) 

have shown that these viruses possess the ability to replicate selectively in tumor cells 

defective in interferon (IFN) signaling and evoke their lysis. This conditionally replicating 
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phenotype of the delNS1 viruses could be utilized for virus-induced oncolysis in tumor cells 

[3]. 

Macrophages (mϕ) are an essential part of innate immunity responsible for early 

pathogen recognition and protection against influenza A virus infection. They produce wide 

range of cytokines and help to maintain balance between immune-mediated tissue damage 

and repair [4]. 

RIG-1 and MDA5 are two of the most important pattern recognition receptors 

responsible for sensing of influenza viruses and initiating antiviral immune responses against 

them. After virus recognition they transduce signals via the mitochondria ‐associated pr  

(MAVS), which phosphorylates interferon regulatory factors (IRF) 3/7 to activate nuclear 

factor kappa B (NF ‐κB). In the end these transcription factors co-ordinately induce 

expression of type I and type III IFN and other genes acting towards inhibition of viral 

replication and subsequent recovery of host [5]. 

Since common characteristic of most solid tumor microenvironment is a low level of 

oxygen, in our study we examined the effect of hypoxia on replication of influenza A virus 

containing only the N-terminal 80 amino acids of the NS1 protein (NS80) in mouse 

macrophages and we determined kinetics of mRNA production of genes involved in RIG-

1/MDA5 signal pathway.  

 

Materials and methods 

IC-21 (ATCC®TIB-186™) - mouse peritoneal macrophages, SV40 transformed, 

cultivated in RPMI medium with 10% fetal bovine serum. 

As a control influenza A virus we used strain A/WSN/33 (H1N1). Deletion mutant 

NS80 is an A/WSN/33 virus expressing truncated NS1 protein without the effector and               

C-terminal domain. Both control and deletion viruses were prepared by reverse genetics and 

propagated on Vero cells. 

Mϕ were infected with control virus and NS80 in normoxia or in 2% hypoxia. After 24 

and 48 hours post infection (h.p.i.), the infected cells were scraped and centrifuged at 500 x g 

for 2 min. Virus titres in the supernatants were determined by Elisa assay on Vero cells. The 

mRNA levels of selected genes were determined using semi-quantitative RT-PCR assay. 

Signal intensity of individual bands were analysed on 2% agarose gels with Gene Tools 

software (Sygene). All measurements were additionally optimised according to β-actin. 
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Results and discussion 

We determined virus titers in supernatants using Elisa immuno-assay on Vero cells    

(fig. 2). Replication of NS80 was attenuated 24 h.p.i. in comparison to WSN virus, where the 

titer of NS80 was 125 times lower in normoxia and 108 times lower in hypoxia. However 48 

h.p.i. titers of NS80 increased, the titer in hypoxia was now only approximately 5 times lower 

and in normoxia even 5 times higher than WSN. In general, hypoxia had obviously negative 

impact on replication of both viruses. 
 

 
Fig. 2. Titres of WSN and NS80 viruses in Vero cells  

WSN – cells infected with control virus A/WSN/33, NS80 – cells infected with NS80 virus. Individual curves 
represent means from two independent experiments 

 

Using semi-quantitative RT-PCR method, we monitored the mRNA levels of selected 

genes, which are involved in RIG-1/MDA5 signaling pathway. NS80 induced in normoxia 

higher levels of both pattern recognition receptors RIG-1 and MDA5 when compared to 

WSN. Expression of RIG-1 mRNA in hypoxia was not affected by infection with WSN and 

NS80 viruses (fig. 3A). The level of MDA-5 mRNA increased in NS80 virus infected cells 

(fig. 3B) 

 

 
Fig. 3. Expression of RIG-1 and MDA5 receptors  

NC - non-infected cells, WSN – cells infected with control virus A/WSN/33, NS80 – cells infected with NS80 
virus. Individual curves represent means from two independent experiments, optimised against β-actin and 

converted to percentage (y axis) in comparison to negative control. 
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Subsequent RIG-1/MDA-5 downstream signaling in normoxia increased as well, 

where levels of IRF3, IRF4, NFκB and IFNs mRNAs in NS80 infected cells were 

upregulated. Expression of chemokine CXCL-10 mRNA was induced stronger in cells 

infected with control WSN virus (fig. 5). This chemokine is also known as IFN-γ-induced 

protein 10, because it is secreted in response to IFN-γ. It attributes to chemoattraction of 

immune cells to the site of infection and its high expression is connected to severe influenza 

infection and tissue immunopathology [6]. Hypoxia impaired expression of almost all 

monitored IFN genes and CXCL10 on mRNA level (fig. 4, 5), only level of IRF-4 mRNA 

increased in NS80 virus infected hypoxic cells (fig 4B). 

 
Fig. 4. Expression of genes involved in Rig-1-like receptors and IFN signaling pathways 

NC - non-infected cells, WSN – cells infected with control virus A/WSN/33, NS80 – cells infected with NS80 
virus. Individual curves represent means from two independent experiments, optimised against β-actin and 

converted to percentage (y axis) in comparison to negative control. 
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Fig. 5. Expression chemokine CXCL10 
 NC – non-infected cells, WSN – cells infected with control virus A/WSN/33, NS80 – cells infected with NS80 
virus. Individual curves represent results obtained from two independent experiment, optimised against β-actin 

and converted to percentage (y axis) in comparison to negative control. 
 

Hypoxia had a negative effect on activation of RIG-1-like receptor signaling pathway 

and it did not depend on the virus. Interestingly, differences between gene expression in 

negative control, WSN or NS80 infected cells were notably reduced. Therefore, we assume, 

that hypoxia had negative impact on macrophages and its metabolism in general. 

 

Conclusion 

Replication of NS80 was attenuated in comparison to replication of WSN in normoxia 

as well as in hypoxia. However, the virus titres of both viruses in hypoxia were lower than in 

normoxia. 

NS80 virus induced higher level of RIG-1, MDA5, IRF3/4 and IFNs mRNAs than 

control virus in normoxia. Hypoxia impaired expression of genes involved in RIG-1 receptor 

pathways and IFNs.  

Our results showed, that hypoxia had negative impact on virus replication and blocked 

RIG-1-like receptors signaling.  
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Abstract 
Analysis of pathological changes and developmental defects in skeletal remains from the crypt in the 

former St. Catherine church near Dechtice village (Trnava district) exhumed in 2017 and 2018. 
The crypts localized in the former church belonged to three aristocratic families (the Lapsanzsky from 

the Korlátko castle, the Erdődy and the Apponyi family). The skeletal remains from the crypt excavated in 2017–
2018 probably belonging to the Erdődy family were analysed. The examined bones belonged to at least 22 
individuals. In this study, paleopathological changes and developmental defects were examined visually using a 
photographic atlas. The most common pathological changes were spondylarthrosis inferior (53.33%) and 
spondylarthrosis superior (46.48%) in the lumbar vertebrae. Among developmental changes, foramen corpus 
sterni occurred most frequently (33.33%).   
 
Keywords: anthropology; paleopathological analysis; vertebrae; postcranial skeleton  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kláštor sv. Kataríny sa nachádza pri obci Dechtice (okr. Trnava). Kostol bol založený 

21. decembra 1618 písomným rozhodnutím grófa Krištofa Erdődyho a jeho manželky 

Barbory Thurzovej. Kláštor bol venovaný menším bratom františkánom až do roku 1786, 

kedy bol rozhodnutím Jozefa II. zrušený, pretože nevykonával žiadnu vzdelávaciu ani 

charitatívnu činnosť. Odvtedy kostol a kláštor chátrali a postupne z nich ostali len ruiny. 

Z historických prameňov vieme, že na tomto mieste pôvodne stála gotická kaplnka, ktorá bola 

neskôr nahradená kostolom [1]. V kostole boli vybudované krypty, v ktorých boli 

pochovávaní príslušníci troch šľachtických rodov: Erdődyovci z Dobrovodského panstva, 

Apponyiovci z Jablonice a Lapsanzskí z Korlátky. Od roku 1994 je pod záštitou Združenia 

kresťanských spoločenstiev mládeže realizovaná záchrana ruín kláštorného komplexu. Okrem 

rekonštrukčných prác tu prebieha aj archeologický, antropologický, geofyzikálny či historický 

výskum [2]. Geofyzikálnym výskumom, realizovaným v rokoch 1998 – 2000, boli v lodi 

kostola lokalizované tri duté anomálie indikujúce prítomnosť krýpt. V rokoch 2000 – 2001 

bola preskúmaná krypta 1, lokalizovaná najbližšie k veži kostola (obr. 1). V roku 2012 bola 

objavená krypta 2. Jej výskum prebiehal vo viacerých fázach: 1. časť (južná polovica krypty 

2) bola skúmaná a exhumovaná v rokoch 2013 – 2014  a 2. časť (severná polovica krypty 2) 
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bola analyzovaná v rokoch 2017 – 2018 (obr. 2). Geofyzikálnym výskumom bola 

lokalizovaná aj tretia, zatiaľ nepreskúmaná krypta (krypta 3), ktorá sa nachádza medzi 

kryptou 1 a 2. Podľa Kvetánovej (2018) [3] by práve táto krypta mohla patriť rodine 

Lapsanzských. Čo sa týka krypty 2, predpokladá sa, že by mohla patriť rodine Erdődyovcov, 

hlavným donátorom kostola.  

 
 

Obr. 1. Pôdorys kostola s pôdorysmi  
krypty K1 a K2 [3] 

 
 

 
Obr. 2. Detail dispozície hrobov v krypte 2 
1. – južná časť  exhumovaná 2013 – 2014 

2. – severná časť  exhumovaná 2017 – 2018 [3] 

Materiál a metódy 

Predmetom antropologickej analýzy boli kostrové pozostatky z 2. časti krypty 2 

(obr. 2) zaniknutého kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach datované do 17. až 

18. storočia. Naša analýza nadväzovala na prácu Markovej (2016) [4], ktorá spracovala 1. 

časť krypty 2 (obr. 2). Do analýzy boli zahrnuté kostrové pozostatky jedincov zachované 

v anatomickej polohe a kostrové pozostatky nachádzajúce sa v zásype krypty, ktoré boli 

premiešané so zeminou a stavebnou sutinou. Paleopatologickej analýze predchádzala 

základná antropologická analýza [5 – 9], ktorá ukázala, že pozostatky patrili minimálne 22 

jedincom. Patologické zmeny a vývinové anomálie sme hodnotili vizuálne za pomoci 

fotografického atlasu [10] a sledovali sme ich zvlášť na lebkách, stavcoch a ostatných 

kostiach postkraniálneho skeletu. Počas analýzy boli kostrové pozostatky uložené na Katedre 

antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

Výsledky a diskusia  

Pri analýze lebiek sme zistili len výskyt jednej cysty (4 mm) v periapikálnej oblasti 

zubov 21 a 22 na Lebke 3  z kolumbária 7.  

Pomerne často sa v sledovanom súbore vyskytovali patologické zmeny a vývinové 

anomálie postihujúce chrbticu (tab. 1.) 
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Tab. 1. Frekvencie výskytu patologických zmien a vývinových anomálii na stavcoch 
N – počet vyšetrených stavcov, n – počet postihnutých stavcov,  % – frekvencia výskytu 

 

 
Krčné Hrudníkové Driekové Krížová kosť 

N n % N n % N n % N n % 
Spina bifida 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 10 2 20,00 

Kongenitálny blok 56 2 3,57 115 0 0,00 95 0 0,00 - - - 
Spondylóza 71 13 18,31 95 35 36,84 95 43 45,26 10 1 10,00 

Spondylartróza superior 70 19 27,14 30 7 23,33 71 33 46,48 0 0 0,00 
Spondylartróza inferior 55 19 34,55 51 13 25,49 45 24 53,33 - - - 
Artróza na fovea dentis 8 4 50,00 - - - - - - - - - 

Artróza na dens axis 6 2 33,33 - - - - - - - - - 
 Artróza fovea costalis - - - 41 7 17,07 - - - - - - 

Schmorlove uzly superior 0 0 0,00 95 19 20,00 95 9 9,47 0 0 0,00 
Schmorlove uzly inferior 0 0 0,00 95 22 23,16 95 8 8,42 - - - 

DISH 50 1 2,00 115 18 15,65 60 2 3,33 - - - 
  

  Často sa vyskytujúcou patologickou zmenou bola spondylóza, ktorá je charakteristická 

vznikom osteofytov. Príčinou tejto degeneratívnej zmeny je poškodenie periférnych vlákien 

anulus fibrosus. Najvyššiu prevalenciu mala na driekových stavcoch (45,26 %). O niečo 

nižšie hodnoty boli zaznamenané na hrudníkových stavcov (36,84 %). Súčasne 

so spondylózou nachádzame na chrbtici spondylartrózu superior et inferior (obr. 3). Tu sa 

jedná o degeneratívne zmeny v apofýzových (intervertebrálnych) kĺboch, ktoré vznikajú 

súčasne alebo v nadväznosti na regresívne zmeny medzistavcovej platničky [11, 12]. 

Najvyššia prevalencia spondylartrózy bola na driekových stavcoch. Frekvencia 

spondylartrózy na horných artikulačných plôškach  bola 46,48 %, pričom na dolných 

artikulačných plôškach to bolo až 53,33 %. Bola pozorovaná tiež zvýšená frekvencia výskytu 

artrózy na fovea dentis, ktorá sa vyskytovala na štyroch z ôsmich stavcov (50,00 %). Na 

driekových stavcoch (L1 – L5) z kolumbária 7 bola prítomná eburnácia na facies articularis 

superior et inferior. Vznik eburnácie súvisí s genetickými, funkčnými a metabolickými 

faktormi [13]. Menej frekventovanou degeneratívnou zmenou boli Schmorlove uzly. Jedná sa 

o patologickú zmenu, ktorá súvisí so vznikom lineárnych alebo cyklických depresií v oblasti 

medzistavcových platničiek. Prechádza cez chrupku, kostený okraj až k telu susedného stavca 

[14]. Na hrudníkových stavcoch bola zaznamená prevalencia 23,16 %, na driekových 

stavcoch len 8,42 %. Počas analýzy stavcov bolo zistené podozrenie aj na ochorenie DISH 

(difúzna idiopatická skeletálna hyperostóza), známe tiež ako Forestierova choroba. Zo 115 

hrudníkových stavcov bolo postihnutých 15,65 %. Typickým obrazom tohto ochorenia 

na kostrovom materiáli je masívna pruhovitá osifikácia na pravej prednej strane chrbtice, 

ktorá spája telá stavcov do bloku. Lokalizovaná je zvyčajne v strednej a dolnej časti hrudnej 
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chrbtice. Zaznamenali sme štyri prípady, kedy boli do bloku spojené vždy len dva stavce 

(obr. 3). Zvyšných 13 stavcov malo na pravej anterolaterálnej strane tela prítomné výrazné 

osteofyty, ktoré Forestierovu chorobu indikujú. Vo všetkých prípadoch teda môžeme len 

predpokladať, že sa jedná o ochorenie DISH, pretože za diagnostický znak sa považuje 

premostenie aspoň troch pohybových segmentov, čo je postihnutie štyroch stavcových tiel 

s premostením troch susediacich medzistavcových platničiek, pričom medzistavcové priestory 

musia byť zachované a intervertebrálne kĺby voľné [12, 14].  

 

 
Obr. 3. A – pruhovitá osifikácia spájajúca dva hrudníkové stavce do bloku (DISH?),  

B – spondylartróza na processus articularis superior dexter na stavci C3 zo zásypu krypty 2  
(foto: S. Ugrayová) 

 

Čo sa týka analýzy dlhých kostí postkraniálneho skeletu, na distálnych častiach diafýz 

ľavej ihlice a píšťaly z kolumbária 7 bola prítomná periosteálna reakcia. Ide o zápalové 

ochorenie, ktoré postihuje okosticu. V tomto prípade sa môže jednať o posttraumatickú 

reakciu, ktorá vyústila do zápalu [15]. Medzi zaujímavé nálezy patrí aj Poirierova faceta. Bola 

prítomná na pravej stehnovej kosti exhumovanej zo zásypu krypty. Jedná sa o menšie alebo 

väčšie vyklenutie povrchu v prednej časti krčku stehnovej kosti, pre ktoré je typický hladký 

povrch [7]. Príčina vzniku súvisí so zväčšením chrupky v mieste krčka stehnovej kosti, 

v dôsledku čoho vzniká trenie. Táto patologická anomália sa dáva do súvisu s jazdením 

na koni [16]. Z patologických zmien bola pozorovaná aj výrazná fossa bicipitis radii prítomná 

na pravej vretennej kosti jedinca z kolumbária 7 (2,7 %). Jedná sa o prehĺbenie v mieste 

drsnatiny na proximálnom konci, kde sa upína dvojhlavý ramenný sval (musculus biceps 

brachii). Stupeň prehĺbenia závisí najmä od fyzickej záťaže jedinca [7].  

Z vývinových anomálií sa najčastejšie vyskytovalo foramen sterni (obr. 3). Touto 

anomáliou, ktorá vzniká pri neúplnom zrastení centrálnej časti hrudnej kosti, bola postihnutá 
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až 33,33 % kostí. Medzi podobné anomálie na hrudnej kosti patrí foramen processus 

xiphoidei, ktorou bolo postihnutých 22,22 % kostí. Ďalšou anomáliou je tzv. bifurkácia 

processus xiphoidei, ktorá sa taktiež vyskytovala na 33,33 % vyšetrených kostí. V populácii je 

výskyt tejto anomálie v rozmedzí medzi 2,5 % – 13,8 %. Tento stav vzniká v dôsledku 

neúplného zrastenia výbežku hrudnej kosti, čo následne vedie k jeho rozvetveniu [17]. 

Frekvencie výskytu sledovaných anomálií sú uvedené v tab. 2.  

 
Tab. 2. Frekvencia výskytu vývinových anomálií na hrudnej kosti zo zásypu krypty 2 

N –  počet vyšetrených kostí, n –  počet postihnutých kostí,  % –  frekvencia výskytu 
 

 N n % 

Foramen sterni 12 4 33,33 

Foramen processus xiphoidei 9 2 22,22 

Bifurkácia processus xiphoidei 9 3 33,33 

 

 
Obr. 3.  A – foramen sterni, B – foramen processus xiphoidei,  

C – bifurkácia processus xiphoidei (foto: S. Ugrayová) 
 

Záver 

Hodnotený súbor tvorili kostrové pozostatky minimálne 22 jedincov z 2. časti krypty 2 

zaniknutého kostola sv. Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach, exhumované v rokoch 2017 

až 2018. Z patologických zmien mala najvyššiu prevalenciu spondylartróza inferior (53,33 %) 

a spondylartróza superior (46,48 %) na driekových stavcoch. Z vývinových anomálií sme 

najvyššiu prevalenciu zaznamenali vo výskyte foramen sterni. Táto anomália bola prítomná 

na 33,33 % vyšetrených kostí. 
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Abstract 
The possibilities of adaptive response modulation in Zea mays L.  
People are constantly in search of how to make crop yields bigger, how to improve the quality of crops 

and food, and how to help plants to resist the unfavourable environment. Besides different chemical pesticides 
there are other possibilities, probably less harmful to the environment. One of them is adaptive response. When 
a plant is primed by a mild stress, natural stress response processes are activated, and the reaction to the 
subsequent, more powerful stress is quicker and more efficient. In this work we used non-thermal atmospheric 
pressure plasma (NTP) as the priming agent on Zea mays L. seeds and zeocin as the second stressor. We 
observed that seedlings treated with air-generated NTP for 30 s showed lower DNA damage after the exposure to 
zeocin compared to seedlings without NTP treatment. In case of O2-generated NTP we also observed decrease in 
DNA damage. The aim of this work was also to show, that NTP treatment causes oxidative damage to the DNA. 
This was observed only in the case of air-generated NTP. 
 

Keywords: non-thermal plasma; zeocin; oxidative DNA damage; adaptive response, Zea mays L. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hmota na Zemi existuje väčšinou v troch rôznych skupenstvách (plyn, kvapalina 

a pevná latka), ale existuje aj štvrtý stav hmoty, ktorý sa označuje ako plazma. Termín 

„plazma“ bol prvýkrát použitý Irvingom Langmuirom v roku 1928, keď definoval tento stav 

ako čiastočne alebo úplne ionizovaný plyn [1]. K zmene fázy z tuhej na kvapalnú a následne 

na plynnú dochádza, keď zvyšujeme energiu. Keď zvýšime energiu v plynnej fáze nad určitú 

hladinu, dôjde k ionizácii molekúl a následne k vzniku plazmy. Agostino a kol. [2] uviedli, že 

plazma môže byť získaná pri nízkych teplotách (NTP, nízkoteplotná plazma) alebo pri 

vysokých teplotách (VTP, vysokoteplotná plazma).  

Plazma sa vďaka jej vlastnostiam používa v mnohých oblastiach, ako je textilný 

priemysel, elektronika, vedy o živote, obalovej technike a mnohých ďalších [3]. Na 

sterilizáciu povrchov ovocia, semien a korenín sa zvyčajne využívajú sterilizačné metódy, ako 

sú chemické roztoky a teplo, ktoré sú často časovo náročné a škodlivé [4]. Van de Veen a kol. 

[5] uviedli, že účinok NTP na bakteriálne spóry je efektívnejší ako konvenčné techniky, 

ktorými sú teplo, chemikálie a UV ošetrenie. Ošetrenie semien pomocou NTP môže byť 

využité na zvýšenie rýchlosti/účinnosti imbibície semien [6 – 8], lepšie klíčenie semien [6 – 
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10] a urýchlenie rastu klíčencov [11 – 15].  

Adaptívna odpoveď je schopnosť buniek alebo organizmov lepšie znášať škodlivé 

účinky toxických látok, keď sú predtým vystavené nižším dávkam týchto stresorov. Takýto 

mechanizmus môže byť indukovaný rôznymi faktormi, ako sú ťažké kovy, radiácia, oxidačný 

stres a iné [16]. 

Bolo preukázané, že aj NTP je schopná indukovať adaptívnu odpoveď na modelovom 

organizme Pisum sativum L. [17]. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli modulovať adaptívnu 

odpoveď prostredníctvom NTP s použitím dvoch pracovných plynov (vzduch a kyslík) na 

ďalšej významnej poľnohospodárskej rastline, akou je Zea mays L.  

 

Materiál a metódy 

Na ošetrenie semien Zea mays L. odrody Ronaldinio bola použitá NTP generovaná 

z rôznych plynov (vzduch, kyslík) pomocou koplanárneho povrchového bariérového výboja 

(DCSBD, Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge). Semená boli ovplyvnené počas 30, 

60, 90 a 120 sekúnd pri atmosférickom tlaku a príkone 400 W. Rovnomerné ošetrenie semien 

bolo zabezpečené použitím trepačky.  

Imbibícia semien prebiehala v sterilnej vode počas 4 hodín po 24 hodinách od 

ošetrenia NTP. Následne boli semená vysiate do Petriho misiek a klíčili 3 dni pri teplote 22 – 

24 °C.  

Niektoré klíčence boli bezprostredne pred experimentom ovplyvnené zeocínom  

(5 mg/ml) počas 1 hodiny. Zeocín je antibiotikum s vlastnosťami rádiomimetika, ktoré 

interaguje s DNA a môže indukovať jednovláknové a dvojvláknové zlomy. 

Na zistenie poškodenia DNA sme použili metódu neutrálnej Comet assay. Bunky 

s poškodenou DNA vykazujú zvýšenú mieru migrácie chromozomálnej DNA z nukleoidov. 

Tá sa počas elektroforézy pohybuje k anóde a vo výsledku pripomína kométu. Táto metóda 

umožňuje detegovať jednovláknové a dvojvláknové zlomy v DNA. Na zistenie oxidačných 

poškodení DNA v podobe oxidovaných báz sme využili modifikovaný kométový test 

s použitím enzýmu FPG (formamidopyrimidín DNA glykozyláza), ktorý na miestach 

oxidovaných báz vytvára zlom. Postupovali sme podľa protokolu neutrálneho kométového 

testu, do ktorého sme pridali krok enzymatickej aktivity FPG [18]. 

Zistené rozdiely sme štatisticky vyhodnotili pomocou Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; 

p** ≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 

 

 

584



Výsledky a diskusia 

Poškodenie DNA sme zisťovali použitím metódy neutrálnej Comet assay. Pri NTP 

generovanej zo vzduchu, v porovnaní s negatívnou kontrolou (neovplyvnená vzorka), 

pozorujeme výraznejší nárast poškodenia DNA až pri ovplyvnení NTP počas 120 sekúnd 

(Obr. 1.). Na Obr. 2 vidíme, že poškodenie DNA po pôsobení NTP z kyslíka nie je ani 

v jednom čase pôsobenia signifikantne odlišné od negatívnej kontroly.   

Sledovali sme aj podiel oxidačných poškodení báz vo vzorkách ošetrených NTP, 

použitím enzýmu FPG. Výraznejší podiel v oxidačnom poškodení pri NTP generovanej zo 

vzduchu pozorujeme až pri čase ovplyvnenia 120 sekúnd (Obr. 1.). Pri ostatných časoch 

ovplyvnenia (30, 60 a 90 sekúnd) sa množstvo oxidačných poškodení pohybuje približne na 

úrovni negatívnej kontroly. Pri pozitívnej kontrole sme nezaznamenali významnejší podiel 

oxidačných poškodení z dôvodu, že zeocín spôsobuje oxidačné poškodenia vo forme 

jednovláknových a dvojvláknových zlomov.  

 

 
Obr. 1. Podiel oxidačných poškodení vo vzorkách ošetrených NTP zo vzduchu. Pracovali sme so vzorkami, 
ktoré neboli vôbec ovplyvnené (NK), so vzorkami, ktoré boli ovplyvnené zeocínom (PK) a so vzorkami, ktoré 

sme ošetrili NTP počas 30, 60, 90 a 120 sekúnd. Z každej vzorky sme časť ošetrili aj enzýmom FPG. Množstvo 
poškodení DNA po použití FPG v sebe zahŕňa okrem zlomov spôsobených FPG aj zlomy, ktoré vznikli ešte pred 

aplikáciou enzýmu. Zistené rozdiely boli štatisticky vyhodnotené na základe Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05;  
p** ≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 

 

V prípade NTP generovanej z kyslíka (Obr. 2.) nepozorujeme výraznú prítomnosť 

oxidačných poškodení a hodnoty všetkých časov ošetrenia sú podobné s negatívnou 

kontrolou.  Je známe, že NTP generované z rôznych plynov majú aj rôzne zloženie 

reaktívnych foriem kyslíka a dusíka (RONS), ktoré sú primárne zodpovedné za účinky 

plazmy. Vo vzduchu sa okrem kyslíka nachádza aj  dusík, molekuly vody, ktoré zabezpečujú 
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určitú vlhkosť vzduchu, a malé množstvá iných plynov. Práve prítomnosť dusíka, kyslíka 

a molekúl vody umožňuje vznik viacerým druhom RONS ako len samotný kyslík, a práve to 

môže byť dôvodom pre menšie množstvo oxidačných poškodení spôsobených NTP z kyslíka.  

 

 
Obr. 2. Podiel oxidačných poškodení vo vzorkách ošetrených NTP z kyslíka. Pracovali sme so vzorkami, 
ktoré neboli vôbec ovplyvnené (NK), so vzorkami, ktoré boli ovplyvnené zeocínom (PK) a so vzorkami, ktoré 

sme ošetrili NTP počas 30, 60, 90 a 120 sekúnd. Z každej vzorky sme časť ošetrili aj enzýmom FPG. Množstvo 
poškodení DNA po použití FPG v sebe zahŕňa okrem zlomov spôsobených FPG aj zlomy, ktoré vznikli ešte pred 
aplikáciou enzýmu. Zistené rozdiely boli štatisticky vyhodnotené na základe Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** 

≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 
 

Možnú adaptívnu odpoveď sme sledovali u rastlín Zea mays L. po predovplyvnení 

semien NTP, ktorá bola generovaná z dvoch plynov (vzduch a kyslík) a následnom 

ovplyvnení zeocínom. Ako pozitívnu kontrolu sme si vybrali zeocín (5 mg/ml), ktorý 

poškodzuje DNA, tým že spôsobuje jednovláknové a dvojvláknové zlomy.  

V experimentoch, v ktorých sme generovali NTP zo vzduchu sledujeme rozdiel 

v poškodení DNA medzi pozitívnou kontrolou (semená ovplyvnené len zeocínom) a vzorkou, 

v ktorej boli semená ovplyvnené NTP počas 30 sekúnd a následne boli ovplyvnené zeocínom 

(Obr. 3A.). Tento rozdiel však nie je štatisticky významný. 

Pri ostatných časoch pôsobenia NTP (60, 90 a 120 sekúnd) (Obr. 3A.) sme 

nezaznamenali rozdiel v poškodení DNA medzi týmito vzorkami a pozitívnou kontrolou 

(zeocín). Naopak, v experimentoch, v ktorých sme generovali NTP z kyslíka pozorujeme 

rozdiel v poškodení DNA medzi pozitívnou kontrolou (zeocín) a všetkými časmi ovplyvnenia 

NTP (Obr. 3B.). Tento rozdiel má pri zvyšujúcich sa časoch klesajúcu tendenciu.  

Domnievame sa, že tento pozorovaný pokles poškodenia DNA nastáva v dôsledku 

zvýšenej expresie alebo zvýšenej aktivity antioxidačných enzýmov po ovplyvnení semien 

prvým stresom (NTP), čo umožňuje bunkám lepšie sa vysporiadať s následným stresom 

(zeocín). Túto hypotézu je však potrebné testovať použitím ďalších metód. 
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Obr. 3. Modulácia adaptívnej odpovede prostredníctvom NTP generovanej zo vzduchu a kyslíka. 
Pracovali sme so vzorkami, ktoré sme ošetrili NTP  30, 60, 90 a 120 sekúnd. Kontrolné vzorky (0”) neboli 
ošetrené NTP. Zo všetkých časov ošetrenia sme časť vzoriek ošetrili aj zeocínom. Jednotlivé vzorky boli 

porovnávané vzhľadom na príslušnú kontrolu (0”). Zistené rozdiely boli štatisticky vyhodnotené na základe 
Studentovho t-testu. p* ≤ 0,05; p** ≤ 0,01; p*** ≤ 0,001. 

   

Záver 

Podarilo sa nám úspešne modulovať adaptívnu odpoveď u Zea mays L. 

prostredníctvom NTP, ktorá bola generovaná zo vzduchu alebo z kyslíka. Pri použití vzduchu 

ako pracovného plynu sme zaznamenali pravdepodobnú adaptívnu odpoveď pri čase 

ovplyvnenia 30 sekúnd, z dôvodu, že sme pozorovali zníženie poškodenia DNA v porovnaní 

s pozitívnou kontrolou. Pri použití kyslíka ako pracovného plynu sme zaznamenali 

pravdepodobnú adaptívnu odpoveď pri všetkých časoch ovplyvnenia, najvýraznejší pokles 

poškodenia DNA sme však pozorovali pri čase ovplyvnenia 30 sekúnd. 
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Abstract 
Analysis of dermatoglyphic minutiae in III. interdigital area of the palm in women of Slovak population 
Minutiae are small irregularities in papillary lines that are unique in each palmprint. This fact is making 

them a suitable tool for personal identification. The aim of this study was to analyze these characteristics of 
papillary terrain in third interdigital area of the palms in the group of women in Slovak population, determine 
frequencies of every type of minutiae on the right and left palmprints and to determine the bilateral differences. 
Studied group consisted of 68 palmprints from 34 women. The most frequent minutia was the ridge ending 
(63.23%) and crossover (0.04%) was the least frequent, while trifurcation did not occur. No significant bilateral 
differences were found. 

 
Keywords: palmprints; papillary lines; dactyloscopy; personal identification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koža na prstoch rúk a nôh, dlaniach a stupajach je charakteristická striedaním sa 

vyvýšených hrebeňov a brázd usporiadaných do rôznych vzorov, čím sa výrazne odlišuje 

od kože ostatného povrchu tela. Vrstva kože na spomínaných častiach tela sa nazýva 

chirídium a obsahuje mnoho jedinečných elementov a charakteristík, ktoré možno využiť 

na individuálnu identifikáciu pomocou odtlačku [1].  

Odtlačok dlane obsahuje viac informácií ako odtlačok prsta, a tým v praxi kompenzuje 

nedostatky odtlačku prsta. Jednou z výhod je, že dosahuje väčšie rozmery ako odtlačok prsta, 

a preto je pravdepodobnejšie jeho zanechanie na mieste činu. Od odtlačku prsta ho odlišuje aj 

to, že obsahuje viac jedinečných charakteristík, medzi ktoré patria flekčné ryhy či akcesórne 

trirádiá [2]. 

Proximálne je dlaň ohraničená flekčnou ryhou na zápästí a distálne flekčnými ryhami 

na bázach jednotlivých prstov [3]. Dlaň sa rozdeľuje na tri základné oblasti, ktorými sú 

interdigitálna oblasť, tenar a hypotenar [4]. 

Identifikácia osôb založená na odtlačkoch papilárnych línií v kriminalistickej praxi 

vychádza z ich individuálnosti, relatívnej nemennosti a neodstrániteľnosti [5].  

Kriminalistické daktyloskopické skúmanie je založené na klasifikácii obrazcov 

papilárnych línií odtlačkov prstov a dlaní osôb, ich porovnávaním a vyhľadávaním zhodných 

znakov v stopách obrazca papilárnych línií zanechaných a zaistených na mieste činu [5]. 
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Papilárny terén nie je opisovaný priamo, skúmajú sa odtlačky papilárneho terénu, ktoré sú 

jeho obrazom. Na papilárnych líniách sa tvorí rezíduum z potu vylučovaného z pórov, ktoré 

vyúsťujú na povrchu papilárnych hrebeňov spolu s rôznymi prímesami ako sú maz, oleje, krv 

alebo iné nečistoty. Pri dotyku s povrchom sú tieto zvyšky prenesené na povrch zanechávajúc 

odtlačok papilárneho terénu [6]. 

Pri skúmaní odtlačku ako kriminalistickej stopy sa posudzujú detaily troch úrovní. 

Detaily prvej úrovne sa vzťahujú na vzor vytvorený papilárnymi líniami, detaily druhej 

úrovne predstavujú minúcie, ktoré sú charakterizované ako malé nepravidelnosti v priebehu 

papilárnych línií, ktoré sú jedinečné v počte i rozložení na každom odtlačku. Detaily tretej 

úrovne zahŕňajú individuálnu štruktúru línie a potné póry [7 – 8]. 

Tieto unikátne vlastnosti odtlačkov z nich robia vhodný a spoľahlivý nástroj 

pre osobnú identifikáciu nielen v oblasti kriminalistiky ale aj biometrie, kde slúžia napríklad 

na ochranu majetku pred krádežou či zneužitím alebo na ochranu pred neoprávneným 

vstupom do chránených objektov. Odtlačky prstov aj dlaní sú neomylnými prostriedkami 

na osobnú identifikáciu. Aj po takmer storočí existencie sa nenašli žiadne dva odtlačky 

so zhodnými minúciami [9 – 10]. 

Odtlačky nachádzajú využitie aj v medicíne. Výskumy v posledných desaťročiach 

preukázali asociácie dermatoglyfických vlastností s mnohými fyzickými i duševnými 

ochoreniami [9]. 

 

Materiál a metódy 

Skúmaný súbor tvorilo 68 valivých odtlačkov dlaní 34 žien zo Slovenska vo veku 14 –

 72 rokov, ktoré boli poskytnuté Katedrou antropológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

Odtlačky boli odoberané valivou metódou s využitím cyklostylovej černe. Následne 

boli odtlačky naskenované s rozlíšením 400 dpi. III. interdigitálny priestor, nachádzajúci sa 

v distálnej časti dlane medzi tretím a štvrtým prstom, bol vymedzený kružnicou, ktorá bola 

zostrojená nad úsečkou medzi podprstovými trirádiami b a c (obr. 1). Minúcie boli 

vyznačované v programe Adobe Photoshop 7.0. 

Na určenie jednotlivých dermatoglyfických minúcií (obr. 2) bola použitá klasifikácia 

podľa Gutierrézovej et al. (2007). Získané dáta boli zaznamenané do tabuliek 

v programe Microsoft Office Excel 2010. Na zistenie bilaterálnych rozdielov bol použitý 

Fisherov exaktný test a rozdiely boli hodnotené na hladine významnosti α < 0,05. 
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Obr. 1. Vymedzenie III. interdigitálneho priestoru dlane kružnicou 

 
 

Obr. 2. Klasifikácia minúcií podľa Gutiérrezovej et al. (2007) 
Legenda: a – ukončenie, b – vidlica, c – fragment, d – bodka, e – zlom, f – očko, g – prekrytie, h – crossbar,  

i – mostík, j –skríženie, k – trojitá vidlica, l – dok, m – otočenie 
 

Výsledky a diskusia 

V tab. 1 je uvedený celkový a priemerný počet jednotlivých typov minúcií v III. 

interdigitálnom priestore dlaní, ich frekvencia výskytu na pravej a ľavej ruke, minimálny 

a maximálny počet a medián každého typu minúcií v celom súbore a zvlášť na pravej a ľavej 

ruke. V hodnotenom súbore sa najčastejšie vyskytla minúcia ukončenie (a) v počte 1565, 

z čoho 772 (61,61 %) ukončení bolo nájdených na pravej ruke a 793 (64,89 %) na ľavej ruke. 

Priemerne sa táto minúcia vyskytla v počte 45,41 na pravej ruke a 46,65 na ľavej ruke. 

Druhým najfrekventovanejším typom minúcie bol zlom (e) s priemerným počtom 9,53 

pre pravú ruku a o niečo nižším priemerným počtom (8,29) pre ľavú ruku. Treťou 

najčastejšou minúciou bola vidlica (b) v celkovom počte 281, z ktorých bolo 155 nájdených 

na pravej ruke a 126 vidlíc bolo vyhodnotených na ľavej ruke. Z hľadiska osobnej 

identifikácie sú však najvýznamnejšie minúcie s najnižšími frekvenciami výskytu v rámci 
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populácie. V našom sledovanom súbore to bola minúcia trojitá vidlica (k), ktorá nebola 

v súbore nájdená vôbec a po nej nasledovala minúcia skríženie (j), ktorá sa vyskytla 

v celkovom počte jeden, a to na ľavej ruke, čo predstavuje 0,08 % zo všetkých minúcií 

nájdených na ľavej ruke. Ďalším najmenej frekventovaným typom minúcie bol dock (l) 

s priemerným počtom 0,09 minúcie na jednu ruku, pričom jeho frekvencia výskytu na pravej 

ruke bola raz tak vysoká (0,16 %) ako na ľavej ruke (0,08 %). 

 
Tab. 1. Počet, frekvencia a priemerný počet jednotlivých typov minúcií na pravej a ľavej ruke 
Legenda: N – 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  
 

Pravá 
ruka 

a b c d e f g h I j k l m 

N 772 155 65 24 162 6 60 1 2 0 0 2 4 
f (%) 61,61 12,3 5,19 1,92 12,93 0,48 4,9 0,08 0,16 0,00 0,00 0,16 0,32 

Priemer 45,41 9,12 3,82 1,41 9,53 0,35 3,53 0,06 0,12 0,00 0,00 0,12 0,24 
Minimum 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maximum 35 10 6 3 13 1 5 1 1 0 0 1 1 

Medián 22,5 3,5 1,5 0,5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 
Ľavá 
ruka 

a b c d e f g h i j k l m 

N 793 126 74 30 141 4 42 5 3 1 0 1 2 
f (%) 64,89 10,31 6,06 2,45 11,54 0,33 3,44 0,41 0,25 0,08 0,00 0,08 0,16 

Priemer 46,65 7,41 4,35 1,76 8,29 0,24 2,47 0,29 0,18 0,06 0,00 0,06 0,12 
Minimum 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maximum 44 11 5 3 11 2 5 1 1 1 0 1 1 

Medián 23 3,5 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
Spolu a b c d e f g h i j k l m 

N 1565 281 139 54 303 10 102 6 5 1 0 3 6 
f (%) 63,23 11,35 5,62 2,18 12,24 0,40 4,12 0,24 0,20 0,04 0,00 0,12 0,24 

Priemer 46,03 8,26 4,09 1,59 8,91 0,29 3,00 0,18 0,15 0,03 0,00 0,09 0,18 
Minimum 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Maximum 44 11 6 3 13 2 5 1 1 1 0 1 1 

Medián 23 3,5 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 
 

 

V analyzovanom súbore neboli zistené žiadne štatisticky významné bilaterálne 

rozdiely vo výskyte jednotlivých typov minúcií (tab. 2). Tieto výsledky sa nezhodujú 

s výsledkami štúdie Kondekovej (2016) [11], ktorá u žien v oblasti hypotenaru zistila 

štatisticky významné bilaterálne rozdiely vo výskyte minúcie bodka (d) a zlom (e). 

Výsledky frekvencie výskytu jednotlivých typov minúcií sa len čiastočne zhodujú 

s výsledkami štúdie Kondekovej (2016) [11], ktorá analyzovala daktyloskopické minúcie 

v oblasti hypotenaru. Minúcie na hypotenare dosahovali odlišné frekvencie v porovnaní s III. 

interdigitálnym priestorom hodnoteným v našej štúdii. V oboch týchto oblastiach dosiahla 

najvyššiu frekvenciu minúcia ukončenie (a), v oblasti hypotenaru to bolo 57,17 % a v III. 
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interdigitálnom priestore 63,23 %. V III. interdigitálnom priestore bol druhou najviac 

zastúpenou minúciou zlom (e, 12,24 %), zatiaľ čo na hypotenare to bola vidlica (b, 25,03 %), 

ktorá bola v III. interdigitálnom priestore treťou najčastejšie sa vyskytujúcou minúciou (11,35 

%). V oblasti hypotenaru to bol fragment (c, 4,54 %). Najmenej zastúpenými minúciami na 

hypotenare dlane boli trojitá vidlica (k, 0,06 %), otočenie (m, 0,06 %) a dock (l, 0,34 %), 

avšak v III. interdigitálnom priestore  to boli trojitá vidlica (k, 0 %), skríženie (j 0,04 %) 

a dock (l, 0,12 %). Na základe výsledkov našich štúdií môžeme konštatovať, že trojitá vidlica 

(k), dock (l), skríženie (j) a otočenie (m) sú vhodnými typmi minúcií pre osobnú identifikáciu. 

Naopak ukončenie (a), vidlica (b), zlom (e) a fragment (c) dosahujú najvyššie frekvencie 

výskytu, a preto nie sú z hľadiska osobnej identifikácie dôležité. 

 
Tab. 2. Bilaterálne rozdiely vo výskyte jednotlivých typov minúcií 

Legenda: 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 

 
Minúcie p hodnota 

a-a 0,0954 
b-b 0,1132 
c-c 0,3828 
d-d 0,4097 
e-e 0,0437 
f-f 0,7536 
g-g 0,1054 
h-h 0,1201 
i-i 0,6834 
j-j 0,4937 
k-k 1,0000 
l-l 1,0000 

m-m 0,6873 
 

Záver 

Celkovo bolo v analyzovanom súbore vyhodnotených 2475 minúcií, z tohto počtu 

bolo 1253 minúcií na pravej ruke a 1222 na ľavej ruke. Najčastejšie sa v hodnotenom III. 

interdigitálnom priestore vyskytovala minúcia ukončenie (a) v priemernom počte 46,03 

(63,23 %). Častejšie sa vyskytla na ľavej ruke (64,89 %) ako na pravej ruke (61,61 %). 

V súbore sa nevyskytla minúcia trojitá vidlica (k) ani raz. Najmenej frekventovanou bola 

minúcia skríženie (j, 0,04 %), ktorá sa však vyskytla na ľavej ruke iba jedenkrát. Druhou 

najmenej častou minúciou bol dock (l) v celkovom počte tri. Na pravej ruke dosiahla táto 

minúcia frekvenciu 0,16 % a na ľavej ruke 0,08 %. Nezistili sme žiadne štatisticky významné 

rozdiely vo výskyte jednotlivých typov minúcií medzi pravou a ľavou rukou. 
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Abstract 
The role of Gcf1p protein in maintaining genome topology in yeast mitochondria Candida parapsilosis 
DNA molecules are packaged in mitochondria into compact structures - mitochondrial nucleoids, that 

affect several essential processes such as replication, transcription, repair of damage or segregation of 
mitochondrial DNA. Main nucleoid components are non-histone proteins characterized by the presence of 
conserved DNA-binding domains, HMG boxes. Mitochondrial HMG proteins bind to mtDNA, bend it and assist 
in its packaging into nucleoids. It is believed that in addition to this function, HMG proteins can also participate 
in the recombination and change of topology of the mitochondrial yeast genome. The aim of this study is to 
confirm the hypothesis that mtHMG protein Gcf1p may contribute to the maintenance of mitochondrial 
telomeres and mtDNA topology in yeast C. parapsilosis. The growth analysis of mutant gcf1 cells in mixed 
cultures has suggested a likely presence of circular mtDNA and has preliminarily supported this hypothesis. 
 

Keywords: mitochondrial DNA; Candida parapsilosis; Gcf1p; topology  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kvasinky patriace do rodu Candida sú bohato zastúpené v prírode, kde najčastejšie 

tvoria zložku ľudskej mikroflóry. Zmeny v prostredí hostiteľa však dokážu vyvolať zmenu 

týchto saprofytických húb na nebezpečné patogény, pričom spôsobujú závažné ochorenia, 

najmä u pacientov s lokálne alebo celkovo oslabenou imunitou [1].  

U patogénnej kvasinky C. parapsilosis boli pôvodne známe tri skupiny, ktoré sa 

označovali rímskymi číslami I-III. Neskôr sa na základe genetickej analýzy potvrdilo, že ide 

o tri samostatné, no veľmi príbuzné druhy, v súčasnosti označované ako C. parapsilosis, 

C. metapsilosis a C. ortopsilosis [2]. 

C. parapsilosis je jednou z mála kvasiniek, ktorej mitochondriálna DNA (mtDNA) sa 

nachádza v lineárnej forme. mtDNA je pomerne krátka, jej veľkosť bola stanovená na 30 kb 

[3]. Nachádzajú sa na nej rôzne gény, kódujúce napr. podjednotky NADH, apocytochróm b 

alebo ATP syntázu [4]. Konce mitochondriálnej DNA – mitochondriálne teloméry – sú 

symetrické, tvorené tandemovými opakovaniami sekvencie dlhej 738 bp. Počet opakovaní je 

variabilný, čo vysvetľuje aj rôznu dĺžku mtDNA jednotlivých buniek C. parapsilosis. Na 

koncoch sa nachádza jedno neúplné opakovanie, ktoré má jednovláknové 5´ prečnievanie 

s dĺžkou 110 bp. Pred telomerickými opakovaniami sa nachádza subtelomerická oblasť, ktorej 
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dĺžka je 554 bp [5].  

Mitochondriálne teloméry vytvárajú vyššie DNA štruktúry, ktoré sa označujú ako 

telomerické slučky (telomeric loop, t-loop). Vznik takýchto slučiek je sprostredkovaný 

včlenením jednovláknového 5´-prečnievania do dvojvláknovej DNA teloméry. Slučky sa 

môžu neskôr odčleniť a vytvoriť telomerické krúžky (telomeric circle, t-circle) [6]. Preto 

boli v mitochondriách C. parapsilosis okrem lineárnych molekúl mtDNA objavené aj 

dvojvláknové cirkulárne molekuly. Veľkosť týchto molekúl je vždy násobkom 738 bp, z čoho 

vyplýva, že vznikajú z tandemových repetícii v oblasti telomér. Práve takéto t-circles 

následne slúžia ako templát pre replikáciu telomerických oblastí mtDNA, čím sa podieľajú  

na udržiavaní dĺžky telomér [7].  

Za základnú jednotku segregácie mtDNA sa považuje nukleoid. Ide o štrukúru, 

v ktorej je mtDNA kompaktne zbalená pomocou proteínov nehistónovej povahy. Už v roku 

1987 Miyakawa a kol. zistili, že mtDNA kvasinky Saccharomyces cerevisiae je asociovaná 

s mnohými proteínmi, pričom dominoval proteín podobný histónom, s veľkosťou 20 kDa [8]. 

Neskôr bol tento proteín pomenovaný Abf2p a zaradený medzi tzv. HMG proteíny (high 

mobility group) [9]. Charakteristickou vlastnosťou týchto proteínov je prítomnosť dvoch 

DNA-väzbových domén, ktoré sú známe ako HMG boxy. Mitochondriálne HMG proteíny sa 

tak podieľajú na zbaľovaní mtDNA do nukleoidov [10]. 

V kvasinkách C. parapsilosis sa vyskytuje homológ proteínu Abf2p, ktorý má dĺžku 

26 kDa a je kódovaný génom GCF1 [11]. Proteín Gcf1p je sekvenčne nešpecifický väzbový 

proteín, ktorý sa podieľa na zbaľovaní mtDNA. Okrem toho sa zrejme zúčastňuje aj na 

replikácii a rekombinácii mtDNA [12]. Vo všeobecnosti sa kvasinkové mitochondriálne 

HMG proteíny líšia v afinite k dvojvláknovej DNA. Spomedzi všetkých má Gcf1p najnižšiu 

afinitu k intaktnej forme molekuly DNA. Zároveň však vykazuje najvyššiu afinitu 

k sekundárnym štruktúram, ktoré vytvára DNA – napr. t-loop, replikačné vidlice, Hol  

lidayove spojenia [13].  

Práve vysoká afinita Gcf1p efektívne viazať iba takéto typy rekombinačných 

intermediátov vedie k hypotéze, že tento proteín môže zohrávať významnú úlohu pri 

replikácii telomerických oblastí mitochondriálneho genómu a udržiavaní jeho lineárnej 

topológie, a tak by jeho absencia mohla viesť k cirkularizácii mtDNA. Cieľom nášho 

experimentu je overenie tejto hypotézy. Pri dizajnovaní experimentov sme vychádzali z práce 

kolektívu Kosa a kol. [14], ktorí využívali evolučne blízko príbuznú kvasinku C. metapsilosis. 

Použitím dvoch izogénnych kmeňov, ktoré sa líšili len topológiou svojej mtDNA zistili, že 

kmeň s lineárnou mtDNA v spoločnej kultúre prerastal kmeň s cirkulárnou mtDNA.  
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To naznačuje, že kmeň s lineárnou mitochondriálnou DNA má výhodu v raste, keďže po 

určitom čase zvýšil svoje zastúpenie v spoločnej kultúre na úkor kmeňa s cirkulárnou mtDNA 

[14]. Preto sme uskutočnili obdobný experiment na kvasinke C. parapsilosis, v ktorom sme  

v zmiešaných kultúrach sledovali rast štandardného kmeňa s lineárnou mtDNA a mutantného 

kmeňa gcf1/gcf1, u ktorého v dôsledku absencie proteínu Gcf1p predpokladáme cirkularizáciu 

mtDNA.  

 

Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy: V experimentoch sme pracovali so štandardným kmeňom 

C. parapsilosis CPL2H1 (his-, leu-) a jeho izogénnym derivátom CPAR2_2010440_2/1 

(gcf1::CdHIS1/gcf1::CmLEU2) (poskytnuté A. Gácserom, Szeged, Maďarsko). 

Príprava zmiešaných kultúr: Kmene sme zaočkovali samostatne do 10 ml tekutého 

YPD média (2 % glukóza, 2 % peptón, 1% kvasničný extrakt) a kultivovali za trepania cez 

noc pri teplote 30 °C. U kultúr, vyrastených do neskorej exponenciálnej fázy, sme pomocou 

Bürkerovej komôrky stanovili koncentráciu buniek a nariedili na koncentráciu 1.105 

buniek/ml. Takto pripravené kultúry štandardného (wt) a mutantného (gcf1) kmeňa sme 

následne zmiešali v počiatočných pomeroch 9:1, 5:5 a 1:9 (wt:gcf1) v 50 ml tekutého YPD 

média a kultivovali pri teplote 30 °C za trepania.  

Analýza rastu buniek v zmiešaných kultúrach: Bunky zmiešaných kultúr sme vysievali 

na tri typy pevného média – kompletné YPDHISLEU médium (2 % glukóza, 2 % peptón,  

1 % kvasničný extrakt, 30 mg/l histidín, 30 mg/l leucín, 2 % agar), minimálne YNB médium 

(0,67 % Yeast Nitrogen Base, 2 % glukóza, 2 % agar) a minimálne YNBHISLEU médium  

(0,67 % Yeast Nitrogen Base, 2 % glukóza, 30 mg/l histidín, 30 mg/l leucín, 2 % agar). Ihneď 

po príprave zmiešaných kultúr (čas t=0) sme z každej zmiešanej kultúry vysiali na všetky tri 

typy médií po 200 buniek/PM a kultivovali pri teplote 30 °C. Postup sme zopakovali po 8 (čas 

t=8) a 24 hodinách (čas t=24) submerznej kultivácie. Na základe nárastu kolónií na 

minimálnych médiách sme po 48 hodinách kultivácie stanovili percentuálne zastúpenie 

jednotlivých kmeňov. Na detekciu jednotlivých kolónií sme využili auxotrofné vlastnosti wt 

kmeňa a prototrofné vlastnosti mutanta gcf1. 

Pasážovanie buniek: Testované kmene v zmiešaných kultúrach sme sledovali aj  

po 24-hodinovej submerznej kultivácii, a to preočkovávaním (pasážovaním) po 48, 72 a 96 

hodinách na pevné kompletné aj minimálne médiá a opätovným stanovením ich zastúpenia 

v získaných kolóniách. 
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Výsledky a diskusia 

Na analýzu rastu kmeňov v zmiešanej kultúre sme využili schopnosť kmeňov 

syntetizovať aminokyseliny histidín a leucín. Percentuálne zastúpenie sme určili na základe 

rastu na minimálnych médiách. Na minimálnom YNB médiu (bez prídavku histidínu 

a leucínu) rástli len mutantné gcf1 bunky, schopné syntetizovať obe aminokyseliny, preto sme 

najskôr určili ich zastúpenie, a následne aj zastúpenie auxotrofného wt kmeňa. Rozdiel  

v počte kolónií vyrastených na minimálnom YNBHISLEU a YNB médiu udáva percentuálne 

zastúpenie mutantného gcf1 kmeňa v spoločnej zmiešanej kultúre. Takýto výpočet sme 

použili pre každý časový interval a pre všetky typy zmiešaných kultúr (9:1, 5:5, 1:9). 

Výsledky experimentu sú znázornené na Obr. 1. Z výsledkov môžeme pozorovať, že 

štandardný wt kmeň s lineárnou mtDNA je schopný prerastať izogénny mutantný gcf1 kmeň, 

čo sa prejavuje na zvýšení jeho percentuálneho zastúpenia v zmiešaných kultúrach. Štatisticky 

významné rozdiely zastúpenia oboch kmeňov sme pozorovali hlavne po 24-hodinovej 

kultivácii v zmiešaných kultúrach s počiatočnými pomermi 9:1 a 1:9. 

Ďalším pasážovaním buniek zmiešaných kultúr s počiatočnými pomermi 9:1 a 1:9 sme 

zistili, že štandardný kmeň aj po 3 pasážach (96 h) naďalej zvyšoval svoje zastúpenie. Podiel 

mutantného gcf1 kmeňa v kultúre zmiešanej v počiatočnom pomere 9:1 klesol na úroveň  

1 % a v prípade kultúry s počiatočným pomerom 1:9 na 8 % celkovej kultúry.  

Vo všetkých prípadoch sa nám podarilo pozorovať nárast zastúpenia štandardného 

kmeňa s funkčným proteínom Gcf1p a lineárnou mtDNA. Naopak, podiel buniek mutantného 

gcf1 kmeňa v zmiešaných kultúrach s časom kultivácie výrazne klesal, čím môžeme sledovať 

istú rastovú podobnosť s kmeňom kvasinky C. metapsilosis, u ktorého bola potvrdená 

prítomnosť cirkulárnej mtDNA [14]. Pozorované rastové vlastnosti môžu byť prvým 

indikátorom, že strata proteínu Gcf1p by mohla u kvasiniek C. parapsilosis viesť k nestabilite 

mitochondriálnych telomér a k následnej cirkularizácii mitochondriálneho genómu. Na 

potvrdenie nášho výsledku je však potrebné uskutočniť ďalšie molekulárno-genetické 

analýzy. 
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Obr. 1. Podiely zastúpenia kmeňov v zmiešaných kultúrach. V zmiešanej kultúre sme kultivovali štandardný 

(wt) kmeň a mutantný kmeň gcf1. Kmene boli zmiešané v počiatočných pomeroch 9:1, 5:5 a 1:9 (wt:gcf1). 
Výsledky pochádzajú z troch nezávislých experimentov. * p ≤ 0,01; ** p ≤ 0,05 
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Záver 

Absencia proteínu Gcf1p v bunkách kvasinky C. parapsilosis výrazne mení ich 

rastové vlastnosti v porovnaní s bunkami štandardného kmeňa. U takto mutovaných buniek 

by mohlo dochádzať k cirkularizácii pôvodne lineárneho genómu mitochondrií, čo by 

poukazovalo na úlohu Gcf1p v udržiavaní stability a topológie mtDNA. Tento predpoklad 

však bude nevyhnutné potvrdiť modernými molekulárno-genetickými metódami. 
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Abstract 
The influence of galactoglucomannan oligosaccharides on the distribution and accumulation of nitric 

oxide in plant roots exposed to cadmium 
Galactoglucomannan oligosaccharides (GGMOs) are biologically active molecules involved in 

regulation of plant growth and development, and also in plant protection against cadmium cations (Cd2+). Nitric 
oxide (NO) is an important signaling molecule involed in significant chemical processes in plants. In abiotic 
stress conditions, NO increases the activity of plant defence system. The aim of this study was to determine the 
distribution and accumulation of NO in Arabidopsis thaliana roots growing in the presence of GGMOs under 
stress conditions caused by the presence of Cd2+. Our results indicate that the distribution and accumulation of 
NO is changing in the presence of GGMOs and Cd2+ and varies between the different zones of the primary root 
(meristem, elongation zone, differentiation zone). The distribution is also affected by the age of the plant roots. 
 

Keywords: Arabidopsis thaliana; galactoglucomannan oligosaccharides; nitric oxide; stress 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Znečistením pôdy, napr. po banskej činnosti, sa do pôdy môžu dostať toxické látky, 

ktoré sa následne koreňovou sústavou transportujú do rastlín. Hromadenie toxických kovov 

spôsobuje stresové podmienky pre rast a vývin rastlín a môže viesť k poškodeniu buniek, 

prípadne spôsobovať rôzne nekrózy a chlorózy. Kadmium patrí medzi ťažké kovy a je vysoko 

toxické, najmä vo forme dvojmocných katiónov Cd2+. Prítomnosť Cd2+ spôsobuje zmeny 

v rôznych procesoch – napr. spomalenie rastu, inhibícia fotosyntézy, poškodenie DNA 

molekúl a pod. [1]. 

Galaktoglukomanánové oligosacharidy (GGMOs) sú špecifickou skupinou biologicky 

aktívnych oligosacharidov, ktoré sú odvodené z galaktoglukomanánov vyšších rastlín 

parciálnou kyslou hydrolýzou alebo enzýmovou hydrolýzou polysacharidov [2]. 

Galaktoglukomanánové oligosacharidy v nízkych koncentráciách majú schopnosť pozitívne 

regulovať rast a vývin rastlín a taktiež ich obranné reakcie [3, 4]. Pri abiotickom strese 

pôsobia GGMOs napr. pri zmiernení účinkov vyvolaných toxickými kovmi [5]. 
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Dôležitou súčasťou obranného systému rastlín je oxid dusnatý (NO). Uvedená 

signálna molekula dokáže v bunke priamo interagovať s inými molekulami, ľahko difunduje 

cez biologické membrány a umožňuje prepojenie dráh spustených hormonálnymi 

a environmentálnymi stimulmi. Pôsobí v rozličných biochemických dráhach, ktoré 

ovplyvňujú dôležité vývinové procesy rastliny – napr. podporuje klíčenie rastlín, proces 

rizogenézy, lignifikáciu bunkových stien a pod. [6]. 

Cieľom predloženej práce bolo zistiť zmeny akumulácie a distribúcie NO počas 

pôsobenia GGMOs v podmienkach stresu spôsobeného prítomnosťou Cd2+ v rastlinách 

arábkovky Thalovej (Arabidopsis thaliana L.). 

 

Materiál a metódy 

V experimente sme ako modelovú rastlinu použili arábkovku Thalovu (Arabidopsis 

thaliana (L.) Heynh.), ktorej semená sme kultivovali v kontrolovaných in vitro podmienkach 

na Murashige a Skoog (MS) médiu spevnenom agarom [7], do ktorého sme pridali GGMOs 

(v najúčinnejších koncentráciách zistených podľa Kučerová a kol. [5]), resp. Cd2+. Semená 

rastlín sme kultivovali v nasledujúcich variantoch: 

1. Kontrola (K) – základné MS médium, 

2. Kadmium (Cd) – základné MS médium + 10-4 M Cd(NO3)2, 

3. Oligosacharidy (GGMOs) – základné MS médium + 10-9 M GGMOs, 

4. Oligosacharidy v stresových podmienkach (Cd + GGMOs) – základné MS 

médium + 10-4 M Cd(NO3)2 + 10-10 M GGMOs. 

Korene rastlín sme odoberali na prvý a druhý deň po vyklíčení a histochemicky 

stanovovali množstvo NO v jednotlivých zónach koreňa (meristém, elongačná a diferenciačná 

zóna). Histochemické stanovenie sme robili pomocou metódy podľa Petö a kol. (2011) 

a Corpas a kol. (2009) [8, 9]. Po odobratí vzoriek sme korene premyli v TrisHCl (pH 7,4) 

a označili fluorescenčným činidlom DAF-FM DA (4-amino-5-metylamino-2',7'-

difluorofluoresceín diacetát). Fluorescenčné činidlo sme nechali dôkladne preniknúť do 

koreňov pomocou vákuovej infiltrácie (10 min) a následne sme ho nechali pôsobiť v koreňoch 

30 min v tme. Vzorky sme premyli dvakrát v TrisHCl (pH 7,4) (po 30 min). Korene sme 

pozorovali fluorescenčným mikroskopom (DMI3000 B Leica s excitačným filtrom BP 495 

nm, dichromatickým zrkadlom 510 nm a emisným filtrom LP 515 nm). Intenzitu zachyteného 

signálu NO sme vyhodnocovali v programe ImageJ – Fiji. Rozdiely medzi variantmi sme 

vyhodnotili LSD testom jednofaktorovej analýzy variancií s využitím štatistického programu 

Statgraphics. 
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Výsledky a diskusia 

Na prvý deň kultivácie GGMOs neovplyvnili rast primárneho koreňa v porovnaní 

s kontrolou (obr. 1a). Katióny kadmia inhibovali rast primárneho koreňa. Korene vo variante 

Cd + GGMOs boli dlhšie v porovnaní s koreňmi rastúcimi v prítomnosti Cd2+ . 

V meristematickej zóne primárneho koreňa sme nepozorovali štatisticky preukazné 

rozdiely v akumulácii NO medzi jednotlivými variantmi (obr. 2a). V elongačnej 

a diferenciačnej zóne koreňa sme zaznamenali zvýšenie akumulácie NO v prítomnosti Cd2+ 

(obr. 2b, 2c). Zmeny v akumulácii NO po pôsobení GGMOs sme zistili len v diferenciačnej 

zóne primárneho koreňa (obr. 2c). Po pôsobení GGMOs bola akumulácia NO vyššia 

v porovnaní s kontrolou. V koreňoch rastúcich vo variante Cd + GGMOs bola akumulácia 

NO nižšia v porovnaní s variantom Cd. 

 

 

 
 

Obr. 1. Dĺžka primárneho koreňa Arabidopsis thaliana - prvý (a) a druhý (b) deň od začiatku klíčenia. 
Rastliny kultivované na MS médiu s prídavkom Cd resp. GGMOs: kontrola – MS médium, GGMOs – MS 
médium + 10-9 M GGMOs, Cd – 10-4 M Cd(NO3)2, Cd+GGMOs – 10-4 M Cd(NO3)2 + 10-10 M GGMOs. 
Rozdielne malé písmená označujú štatisticky preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine 

preukaznosti p < 0,05. 
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Obr. 2. Relatívna intenzita signálu NO v meristéme (a), elongačnej (b) a diferenciačnej zóne (c) 
primárneho koreňa Arabidopsis thaliana po prvom dni od začiatku klíčenia. Rastliny kultivované na MS 

médiu s prídavkom Cd resp. GGMOs: kontrola – MS médium, GGMOs – MS médium + 10-9 M GGMOs, Cd – 
10-4 M Cd(NO3)2, Cd+GGMOs – 10-4 M Cd(NO3)2 + 10-10 M GGMOs. Hodnoty v grafoch sú vyjadrené 

percentuálne vzhľadom ku kontrole (kontrola predstavuje 100 %). Rozdielne malé písmená označujú štatisticky 
preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 

 
Na rozdiel od prvého dňa, na druhý deň GGMOs stimulovali rast primárneho koreňa 

v porovnaní s kontrolou (obr. 1b). Rast primárneho koreňa Cd2+ inhibovali. Aplikácia 

GGMOs znížila inhibíciu rastu spôsobenú Cd2+. Zmeny v akumulácii NO po pôsobení 

GGMOs sme v porovnaní s kontrolou nezistili v žiadnej z pozorovaných zón primárneho 

koreňa (obr. 3). Vyššiu akumuláciu NO v meristematickej, elongačnej a diferenciačnej zóne 

primárneho koreňa sme zaznamenali po pôsobení Cd2+ v porovnaní s ostatnými variantmi, 

pričom najvyššia bola v elongačnej zóne primárneho koreňa (obr. 3b). V koreňoch rastúcich 

vo variante Cd + GGMOs bola akumulácia NO nižšia v porovnaní s variantom Cd. 
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Obr. 3. Relatívna intenzita signálu NO v meristéme (a), elongačnej (b) a diferenciačnej zóne (c) 
primárneho koreňa Arabidopsis thaliana po druhom dni od začiatku klíčenia. Rastliny kultivované na MS 
médiu s prídavkom Cd resp. GGMOs: kontrola – MS médium, GGMOs – MS médium + 10-9 M GGMOs, Cd – 

10-4 M Cd(NO3)2, Cd+GGMOs – 10-4 M Cd(NO3)2 + 10-10 M GGMOs. Hodnoty v grafoch sú vyjadrené 
percentuálne vzhľadom ku kontrole (kontrola predstavuje 100 %). Rozdielne malé písmená označujú štatisticky 

preukazné rozdiely medzi jednotlivými variantmi na hladine preukaznosti p < 0,05. 
 

Inhibičný vplyv Cd2+ na rast primárneho koreňa zaznamenali viacerí autori [5, 10]. 

V koreňoch pšenice sa zvyšuje produkcia NO v strese spôsobenom prítomnosťou Cd2+ [11]. 

Efekt NO závisí od jeho koncentrácie, mierne zvýšenie jeho koncentrácie aplikáciou donora 

stimuluje rast rastlín pšenice v strese zo sucha, naopak výrazné zvýšenie hladiny NO 

spôsobuje inhibíciu rastu [12]. Predpokladáme, že pôsobením GGMOs v prítomnosti Cd2+ sa 

znížila vysoká koncentrácia NO na hladinu, v ktorej mal NO ochranný účinok. Zapojenie NO 

do signálnej dráhy alginátových oligosacharidov potvrdili Zhang a kol. [13]. Podobne ako 

GGMOs, alginátové a chitínové oligosacharidy zmierňujú negatívne pôsobenie Cd2+ na rast 

primárneho koreňa [13, 14]. 
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Záver 

Katióny kadmia inhibujú rast primárneho koreňa rastlín Arabidopsis thaliana 

a zároveň zvyšujú akumuláciu NO v jeho jednotlivých zónach (meristém, elongačná 

a diferenciačná zóna). Pôsobenie GGMOs stimuluje rast primárneho koreňa rastlín a výrazne 

neovplyvňuje akumuláciu NO v porovnaní s kontrolou. V prítomnosti Cd2+ GGMOs 

stimulujú rast primárneho koreňa a znižujú akumuláciu NO v porovnaní s Cd2+, pričom ich 

účinok závisí od doby pôsobenia a zóny primárneho koreňa. Uvedené výsledky prispievajú 

k objasneniu regulačného účinku galaktoglukomanánových oligosacharidov v stresových 

podmienkach. 
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Abstract 
The presence of pathogens in the brains of mice infected with influenza A virus and Streptococcus 

pneumoniae. 
Bacterial coinfections are responsible for higher morbidity and mortality rates during the spread of 

pandemic and seasonal influenza. During influenza infection, the proper functioning of the host's immune system 
is impaired, which gives rise to the development of bacterial coinfections. Bacteria, commonly colonizing the 
upper respiratory tract mucosa, spread to the lower parts of the respiratory tract and into the lungs. In our work, 
we monitored the development of secondary bacterial infection with Streptococcus pneumoniae in laboratory 
mice primary infected with influenza A virus using different infectious doses of bacteria. At 12 hour interval we 
detected the presence of virus RNA and bacteria ex vivo in various organs of mice. In our post, we focus on the 
brains of co-infected mice. 

 

Keywords: Influenza A; Streptococcus pneumoniae; co-infection; brain 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Sekundárne bakteriálne infekcie sú najčastejšou komplikáciou chrípkových infekcií, 

čím zvyšujú morbiditu a mortalitu počas šírenia chrípkových epidémií a pandémií. U 

približne 40% hospitalizovaných pacientov s rozvinutou chrípkovou infekciou dochádza k 

sekundárnej bakteriálnej infekcii [1, 2]. Tieto koinfekcie spôsobujú zápaly stredného ucha, 

bronchitídy, sinusitídy, vážne nekrotizujúce pneumónie a môžu skončiť smrťou hostiteľa [3]. 

 Správna funkcia imunitného systému hostiteľa je narušená chrípkovou infekciou a 

otvára priestor pre rozvoj koinfekcií spôsobených rôznymi druhmi baktérií. Môže dôjsť 

k rozšíreniu baktérií bežne kolonizujúcich sliznicu hornej časti dýchacích ciest do nižších 

častí respiračného traktu a do pľúc, kde dochádza k poškodeniu pľúcneho tkaniva [3]. K 

tomuto poškodzovaniu prispieva tiež nadmerná zápalová reakcia sprostredkovaná 

nahromadením neutrofilov v mieste infekcie a nadprodukcia prozápalových cytokínov [1, 4]. 

 Závažnosť infekcie a pravdepodobnosť rozvinutia pneumónie má multifaktoriálny 

základ a zahŕňa niekoľko vlastností hostiteľa a patogénov, vrátane vírusového a bakteriálneho 

kmeňa, veľkosti inokula, imunitného systému hostiteľa a tiež času medzi expozíciou vírusom 

chrípky a baktériami [3, 5]. 
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 V našej práci sme sledovali rozvoj sekundárnych bakteriálnych infekcií baktériami 

rodu Streptococcus pneumoniae u primárne infikovaných laboratórnych myší vírusom 

chrípky typu A. Zisťovali sme prítomnosť patogénov v jednotlivých orgánoch, pričom sa 

v našom príspevku zameriavame na mozgy koinfikovaných myší. 

 

Materiál a metódy 

Vírus: A/Mississippi/1/1985(H3N2) 

 Bakteriálny kmeň: Streptococcus pneumoniae A66.1, serotype 3, Tn4001 

luxABCDE(Kmr) – klinický izolát s vloženým operónom pre bakteriálnu luciferázu a 

kanamycínovú rezistenciu luxABCDE(Kmr) prostredníctvom transpozónu Tn4001  

Laboratórne zvieratá: BALB/c myši (samičky) 

Laboratórne zvieratá boli označené a rozdelené do jednotlivých skupín. Všetky myši, 

okrem skupín S2 až S5 (kontrolné skupiny infikované len Streptococcus pneumoniae), boli 

infikované vírusom chrípky typu A, A/Mississippi/1/1985(H3N2). Skupinám V, 2 až 5 bola 

podaná vírusová infekčná dávka 0,15 LD50 v objeme 40 µl/myš.  

Všetkým skupinám laboratórnych zvierat bola na siedmy deň po infekcii vírusom 

chrípky podaná bakteriálna suspenzia Streptococcus pneumoniae v objeme 40 µl/myš, 

v rôznej infekčnej dávke. Bakteriálna infekčná dávka podaná jednotlivým skupinám myší je 

zaznamenaná v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Koinfekcia laboratórnych zvierat  

Skupiny myší 2 až 5 boli primárne infikované vírusom chrípky A/MISS a následne baktériami Streptococcus 
pneumoniae; skupina V bola infikované iba vírusom chrípky; skupiny S iba baktériami Streptococcus 

pneumoniae. 
 

Skupina Počet 
myší 

Infekcia 
A/MISS 

Inokulácia 
Streptococcus pneumoniae 

Infekčná dávka Deň Infekčná dávka 
2 18 0,15 LD50 7. 102 CFU 
3 18 0,15 LD50 7. 103 CFU 
4 18 0,15 LD50 7. 104 CFU 
5 18 0,15 LD50 7. 105 CFU 
V 6 0,15 LD50 - - 
S2 6 - 7. 102 CFU 
S3 6 - 7. 103 CFU 
S4 6 - 7. 104 CFU 
S5 6 - 7. 105 CFU 
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V určených 12 hodinových časových intervaloch (12 h – 72 h) boli myšiam odobraté 

orgány (pľúca, srdce, pečeň, mozog, obličky, slezina), z ktorých boli pripravené homogenáty. 

Metódou RT-PCR bola v orgánoch zisťovaná prítomnosť vírusovej RNA. Prítomnosť baktérií 

bola zisťovaná inokuláciou na krvný agar. V našom príspevku sa ďalej budeme venovať 

prítomnosti patogénov v mozgoch koinfikovaných myší. 

 

Výsledky a diskusia 

U myší po sekundárnej bakteriálnej infekcii sa rýchlo začali prejavovať príznaky 

ochorenia, zježená srsť, triaška, neprijímali potravu s čím súvisel rýchly úbytok váhy zvierat 

a ich následný úhyn. Väčšina myší uhynula do 60 hodín od inokulácie baktériami 

Streptococcus pneumoniae (S.p.). V mozgoch laboratórnych zvierat sme detegovali 

prítomnosť baktérií  a vírusovej RNA. Po 24 hodinách sme zaznamenali prítomnosť S.p. 

u skupín myší, ktorým bola podaná vyššia dávka baktérií (skupiny 4 a 5). Po 36, 48 a 60 

hodinách sme detegovali prítomnosť S.p. u väčšiny  myší v jednotlivých skupinách. 

V kontrolných skupinách S infikovaných iba S.p., boli prítomné baktérie len v jednom 

prípade, u myši inokulovanej najvyššou dávkou S.p. (60 h, S5). Vírusovú RNA sme nezistili 

ani v jednej vzorke mozgov koinfikovaných laboratórnych zvierat, ani u kontrolnej skupiny 

V, ktorá bola infikovaná iba chrípkovým vírusom. Prítomnosť patogénov je zaznamenaná 

v Tab. 2. 
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Tab. 2. Prítomnosť patogénov v mozgoch laboratórnych zvierat 
Skupiny myší 2 až 5 boli primárne infikované vírusom chrípky A/MISS a následne baktériami Streptococcus 
pneumoniae (2 – 102 CFU, 3 - 103 CFU, 4 - 104 CFU, 5 - 105 CFU); skupina V bola infikované iba vírusom 

chrípky; skupiny S iba baktériami Streptococcus pneumoniae; v každej skupine boli 3 myši / interval; P, L, 0 – 
označnie jednotlivých myší v skupine. 

 
  Skupiny 

   2 3 4 5 S V 

 

 P L 0 P L 0 P L 0 P L 0 2 3 4 5 0 

  
vR

N
A

 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

vR
N

A
 

S.
p.

 

S.
p.

 

S.
p.

 

S.
p.

 

S.
p.

 

vR
N

A
 

Č
as

ov
ý 

in
te

rv
al

 

12
 h

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

24
 h

 

- - - - - - - - - - - - - + - + - + - - - + - + - - - - - 

36
 h

 

- + - + - + - + - + - - - + - + - - - + - + - + - - - - - 

48
 h

 

- + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - - - - - 

60
 h

 

- - - - - + Úhyn 
myší - + Úhyn myší Úhyn myší - - - + - 

72
 h

 

Úhyn myší - - - - - 

 

Titer S.p. v jednotlivých mozgoch je zaznamenaný na Obr. 1 – 4. V každom grafe je 

zaznamenaný dvanásťhodinový časový interval, v ktorom bol odber orgánov uskutočnený. 

Titrácia sa vykonávala inokuláciou homogenátov mozgov myší na krvné agary a následným 

počítaním vyrastených kolónií S.p.. 
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Obr. 1 – 4 Množstvo S.p. v mozgoch laboratórnych myší v dvanásťhodinových časových intervaloch 
Skupiny 2 až 5 boli primárne infikované rovnakým množstvom vírusu chrípky A/MISS a následne baktériami 

Streptococcus pneumoniae v rôznych infekčných dávkach (2 – 102 CFU, 3 - 103 CFU, 4 - 104 CFU, 5 - 105 
CFU); P, L, 0 – označnie jednotlivých myší v skupine 
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Záver 

 V našej práci sme sledovali koinfekciu vírusu chrípky A/MISS a baktérií 

Streptococcus pneumoniae laboratórnych myší. Jednotlivé skupiny myší sme primárne 

infikovali vírusom chrípky a na 7. deň po infekcii im boli podané baktérie v rôznych 

infekčných dávkach. Po sekundárnej bakteriálnej infekcii sa u myší začal rýchly rozvoj 

ochorenia a do 60 hodín následný úhyn zvierat. Už po 24 hodinách po sekundárnej infekcii 

sme v mozgoch koinfikovaných myší preukázali prítomnosť baktérií Streptococcus 

pneumoniae, zatiaľ čo v kontrole infikovanej len S. p. boli baktérie detegované iba v jednom 

prípade. Vírusovú RNA sme v mozgoch zvierat nedetegovali. 
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Abstract 
The optimization of SUMO – 2 protein purification 
SUMO (small ubiquitin-related modifier) proteins belong to the category of modifiers similar to 

ubiquitin. These proteins are capable of regulating a variety of biological processes, including transcription, 
replication, chromosomal segregation and DNA repairs. The modification of the substrate by sumolyation also 
affects the protein – the interaction protein or intracellular localization of proteins. The understanding of SUMO 
regulatory mechanism will bring the improvement of approaches for the analysis of SUMO protein function and 
substrate conjugation in corresponding cellular pathways.  
 

Keywords: SUMO protein; sumolylation; ubiquitin-like modifiers; protein purification;  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Sumo proteíny patria medzi malé proteíny o veľkosti približne 10 kDa a svojou 

štruktúrou sú podobné ubiquitínu. Boli identifikované vo všetkých eukaryotických 

organizmoch, pričom u cicavcov sú doposiaľ známe 4 izoformy (SUMO-1 až SUMO-4) [1]. 

Proteíny obsahujú C-terminálny diglycínový motív a vďaka tomu sú schopné posttranslačnej 

konjugácie s cieľovým lyzínom a to vytvorením izopeptidovej väzby [2].  Tento proces sa 

nazýva sumoylácia a podieľa sa na regulácii viacerých biologických procesov v bunkách, ako 

je  regulácia transkripcie, transport proteínov, oprava DNA alebo segregácia chromozómov [ 

3, 4]. 

Cieľom našej práce bolo optimalizovať proces purifikácie SUMO-2 proteínu po 

predchádzajúcej optimalizácii expresie daného proteínu v bunkách Escherichii coli  za účelom 

lepšieho  pochopenia štruktúry a vlastností proteínu.   
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Materiál a metódy 

TRANSFORMÁCIA: 50 μl chemicky kompetentných buniek E. coli BL21 sme 

transformovali 5 μl plazmidu 6xHis-TEV-SMO-2(GG) a inkubovali 10 minút na ľade. 

Následne sme bunky vystavili teplotnému šoku na 45s pri 42°C a 2 minúty na ľade. Potom sa 

k bunkám pridalo 1 ml LB média bez antibiotík a 10 μl 50% glukózy; bunky sme nechali 

kultivovať po dobu 1 hodiny pri 37°C. Nakoniec sa bunky vysiali na agarové misky s 50μl 

kanamycínovým antibiotikom a nechali kultivovať cez noc pri teplote 37°C.  

EXPRESIA: Expresia sa uskutočnila v Erlenmeyerových bankách. Do 50ml LB média 

sme pridali 1 ml nočnej kultúry a 100 μl  50% glukózy ( do výslednej koncentrácie 0,1%). 

Bunky sa kultivovali asi 1,5 hodiny pri teplote 28°C, kým nedosiahli OD600=0,5. Expresia 

bola indukovaná 50 μl 1mM IPTG.  

FERMENTÁCIA: 1L LB média sme inokulovali so 100ml nočnej kultúry buniek 

s prídavkom 50 μl kanamycínu a 2ml 50% glukózy ( do výslednej 1% koncentrácie). 

Následne sme bunky kultivovali vo fermentore pri teplote 28 °C. Saturácia O2 =30%, pH = 

7,2. Expresia sa indukovala 1ml 1mM IPTG.  

ULTRAZVUKOVÁ HOMOGENIZÁCIA: Na disrupciu a homogenizáciu buniek sme 

využili ultrazvuk a centrifugáciu. K ultrazvukovej homogenizáci sme využili tieto roztoky:  

50 mM Tris pH 7,0; 0,5 M NaCl a ultrazvukové parametre boli: amplitúda 60%, interval 15s 

a 40s, celkovo 5 minút.  

AFINITNÁ CHROMATOGRAFIA: Supernatant sme purifikovali  pomocou metalo-

chelátovej afinitnej chromatografie (IMAC). Princíp IMAC je založený na špecifickej 

interakcii stanovovanej látky s iónmi kovu. Nepohyblivá fáza je tvorená z nerozpustného 

nosiča, na ktorého povrchu sú naviazané vhodné chelatotvorné ligandy. Mobilná fáza je 

tvorená zo separovanej látky, ktorá obsahuje elektrón-donorové funkčné skupiny, čo 

umožňuje väzbu k imobilizovaným iónom kovu [5].  V našom prípade sme v stacionárnej 

fáze využili histidínovú kolónku.  Proteín v mobilnej fáze obsahoval poly-His-tag, vďaka 

čomu bol schopný efektívneho naviazania sa na matricu. Následným premývaním 

imidazolom, ktorý obsahuje podobnú štruktúru ako histidín a konkuruje mu, sme úspešne 

vyeluovali náš proteín. 

IONOMENIČOVÁ CHROMATOGRAFIA – ANEX: Keďže eluát nebol dostatočne 

čistý, využili sme anexovú ionomeničovou chromatografiu na kladnej matrici; nosičom bol 

dietyl-aminoetyl (DEAE). V tejto metódy dochádza k separácii na základe povrchového 

náboja. Matricu tvoria polysacharidové guličky s ligandom, ten môže mať kladný alebo 

záporný náboj. Prechodom mobilnej fázy dochádza k interakcii proteínu s matricou. Zmenou 
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iónovej sily roztoku, t.j. zmenou koncentrácie soli (NaCl) dokážeme vyeluovať cieľový 

proteín [6].    

HYDROXYAPATITOVÁ CHROMATOGRAFIA: Ako predposledný spôsob 

purifikácie sme zvolili hydroxyapatitovú chromatografiu, ktorá v princípe predstavuje 

zmiešaný model iónovej výmeny. Dochádza v nej k nešpecifickým interakciam medzi kladne 

nabitými iónmi vápnika a záporne nabitými fosfátovými iónmi v stacionárnej fáze a záporne 

nabitou –COOH skupinou a kladne nabitou NH2-skupinou proteínu v mobilnej fáze [7]. Na 

elúciu sme využili roztoky solí, a to konkrétne dihydrogenfosforečnan sodný 

a dihydrogenfosforečnan sodný + NaOH.  

DIALÝZA: Okrem týchto spomínaných chromatografií sme na záverečnú purifikáciu 

použili aj dialýzu, ktorá slúži na odstránenie nízkomolekulových chemických látok z roztoku. 

Celý proces prebieha v dialyzačných črievkach ponorených v tlmivom roztoku za stáleho 

miešania pri nízkej teplote. Póry v črievku prepúšťajú malé molekuly až kým nenastane 

rovnováha oboch roztokov [8].  Roztok v čiervku: (0,5L ) 150g 30% glycerol; 1,21g 20mM 

Tris pH 8,0; 5,84g 200mM Tris NaCl. Tlmivý roztok: (2L) 4,845g 20mM Tris pH8,0. 

Priepustnosť črievka 3,5mm.  

WESTERN BLOT: Nakoniec sme využili Western blot pre potvrdenie prítomnosti 

nášho cieľového proteínu. Spočiatku sa proteíny separujú klasicky cez SDS-PAGE. Gél 

s proteínmi je odtlačený na membránu a tá je inkubovaná s protilátkami špecifickými 

k cieľovému proteínu.  Využili sme primárnu anti-his protilátku (0,1μg/ml) a sekundárnu 

protilátku (1:200 000) [9].     

  Proteín sa potom lyofilizoval a uložil pre budúce analyzovanie.  

LB médium: (1000 ml) 10g pepton, 5g yeast extract, 5g chlorid vápenatý; pH 7,2-7,4.   

 

Výsledky a diskusia 

Po fermentácii sme uskutočnili SDS-PAGE a to zo vzoriek pred indukciou, poslednej 

odoberanej vzorky z fermentácie, peletu a supernatantu po sonikácii a  zo vzoriek po IMAC  

t.j. flow through a elúcia. Na obrázku 1 môžeme vidieť, že expresia bežala úspešne a získali 

sme náš proteín v solubilnej forme. K elúcii sme pridali glycerol, ktorý zabezpečuje lepšiu 

stabilitu a solubilitu proteínu a to tým, že minimalizuje hydrofóbne interakcie a zabraňuje 

agregácii proteínov. Hoci sme naprodukovali cieľový proteín, po IMAC nebol dostatočne 

čistý a preto sme zvolili ďalšie kroky purifikácie. Z obrázkov 2 a 3 vieme povedať, že 

následné typy chromatografie optimalizovali purifikáciu, resp. elúciu nášho cieľového 

proteínu. Využitím DEAE, ako silného anexu, pri ionomeničovej chromatografii sme dosiahli 
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cieľový proteín v oveľa lepšej čistote ako po predošlej IMAC. Avšak, proteín stále nebol 

v dostatočnej čistote, preto sme využili hydroxyapatitovú chromatografiu, vďaka ktorej sme 

dostali proteín v optimálnejšej čistote. Posledným krokom purifikácie bola dialýza, ktorou 

sme mohli odstrániť aj malé zvyšky solí a ďalších detergentov, výsledkom čoho bol proteín 

v ideálnej čistote.  Nakoniec sme uskutočnili Western blot analýzu, kde sme si pomocou 

protilátok potvrdili prítomnosť nášho cieľového proteínu. Na obrázku 4 vidíme dráhy so 

vzorkami po fermentácii, ako aj rôzne frakcie po jednotlivých purifikáciach. Po úspešnej 

fermentácii už môžeme vidieť prítomnosť nášho proteínu. V ďalších dráhach sa nachádzajú 

vzorky z jednotlivých chromatografií,  a môžeme vidieť, že použité purifikačné kroky 

optimalizovali celý proces a vďaka nim sme získali SUMO-2 proteín o veľkosti približne 

12kDa.  

 

 
 

Obr. 1. SDS-PAGE po fermentácii a IMAC 
1.veľkostný štandard 2.pred indukciou; 3.posledná odoberaná; 4.pelet po sonikácii; 5.supernatant po 

sonikácii; 6.flow through; 7.elúcia; 8.elúcia + 50%glycerol 
 

 
 

Obr. 2. SDS-PAGE po anexovej ionomeničovej chromatografii 
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1.veľkostný štandard; 2. flow through; 3.wash; 4.elúcia 1; 5.elúcia 2; 6.elúcia 3; 7.elúcia 4 
    

                                       
 

Obr. 3. SDS-PAGE po hydroxyapatitovej chromatografii 
1.veľkostný štandard; 2.lyofilizovaný proteín; 3. flow through prvej frakcie; 4. flow through druhej 

frakcie; 5.elúcia 1; 6.elúcia 2; 7.elúcia3; 8.elúcia 4 
 

             
 

Obr. 4. Wester blot  
1.veľkostný štandard; 2.pred indukciou; 3.po indukcii; 4.pelet po sonikácii; 5.supernatant po sonikácii; 

6. lyofilizovaný proteín; 7. wash; 8.elúcia; 9.elúcia pred dialýzou; 10.dialýza; 11.anex; 12. flow through 
 

Záver 

Využitím rôznych purifikačných metód sme dosiahli úspešnú optimalizáciu purifikácie 

cieľového proteínu SUMO-2 v dostatočnom množstve a optimálnej čistote.  
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Abstract 
Construstruction of a system for increase of the soluble recombinant protein yield by C. sakazakii 

thermotolerance island genes 
Cronobacter sakazakii is an opportunistic pathogen which can cause meningitis and necrotising 

enterocolitis in neonates. These dangerous bacteria contain short or long version of a thermotolerance island. 
Some genes in thermotolerance island are responsible for stress response. Our purpose was to verify 
thermotolerance of E. coli  BL21 cells with cloned plasmid with C-fragment from the therrmotolerance island. 
We concluded that optimal concentration for the induction of thermotolerance was 0.1 mM IPTG. The next 
purpose was to increase the specificity of amplification for orfD gene which will be used in constructing a 
recombinant plasmid containing D-fragment from thermotolerance island, and we also determined the optimal 
annealing temperature of orfD. 
 

Keywords: thermotolerance island; chaperones; Cronobactere sakazakii 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Cronobacter sakazakii patrí medzi oportúnne patogény, ktoré môžu spôsobiť 

meningitídu alebo nekrotizujúcu enterokolitídu, a to najmä u detí a novorodencov. 

V niektorých prípadoch bola zdrojom nákazy sušená detská mliečna výživa. Zvýšená 

schopnosť niektorých kmeňov Cronobacter odolávať teplotnému stresu je sprostredkovaná 

genomickým ostrovom termotolerancie. Identifikované boli dve verzie genomického ostrova, 

pričom dlhšia verzia má 18 kbp (thrB-Q) a kratšia verzia má 6 kbp (thrBCD a thrOP). Kmene 

s dlhšou verziou génov majú 2-10 krát väčšiu schopnosť prežívania pri zvýšených teplotách 

ako kmene s kratšou verziou ostrova. Je zaujímavé, že aj u termotolerantnej baktérie 

Klebsiella pneumoniae (spôsobujúcej nozokomiálne infekcie) bola nájdená oblasť génov 

podobná týmto ostrovom termotolerancie (Orieskova a kol., 2015; Bojer a kol.,2010). 

V genomickom ostrove bolo identifikovaných viacero génov stresovej odpovede, z ktorých 

sme sa zamerali na orfC a orfD. Predpokladá sa, že orfC kóduje malý heat shock proteín 

a orfD pravdepodobne kóduje šaperón z rodiny ClpB, ktorá preukázala účasť v resolubilizácii 

proteínových agregátov. 
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Hlavným cieľom našej práce je využiť sekvencie orfC a orfD z genomického ostrova 

kmeňa C. sakazakii LMG 5740 na vytvorenie expresných systémov s vyššou efektivitou 

heterológnej expresie solubilných rekombinantných proteínov. Prvým užším cieľom bolo  

overiť termotoleranciu E. coli buniek kmeňa  BL21 obsahujúcich plazmid pUC9 s inzertom 

génu orfC. Na overenie funkcie orfD je vhodné taktiež pripraviť konštrukt pUC9 s inzertom 

génu orfD, na základe čoho bolo naším druhým čiastkovým cieľom zvýšiť špecificitu 

vznikajúceho produktu prostredníctvom gradientovej PCR. Daný špecifický produkt by sa 

následne využil na prípravu konštruktu a overenie funkcie orfD pri heterologickej expresii 

proteínov. 

 

Materiál a metódy 

Gradientová PCR reakcia: Na amplifikáciu cieľových sekvencií (zdroj genómovej 

DNA kmeňa C. sakazakii LMG 5740) sme využili gradientovú PCR reakciu s primermi 

uvedenými v (Tab. 1). Vytvorili sme gradient anelačných teplôt, pričom reakcia prebiehala v 

štandardných podmienkach s teplotným programom podľa (Tab. 3) a zložkami reakcie 

uvedenými v (Tab. 2). 

 
Tab. 1. Primery navrhnuté pre PCR reakciu 

Červená označuje sekvenciu štiepenia pre HindIII, zelená označuje sekvenciu štiepenia pre EcoRI, 
modrá označuje STOP kodón, podčiarknutie označuje anelačnú oblasť primeru. 

 
Názov primeru Sekvencia (5’ > 3’) 
D fwd GGCCAAGCTTATGGCCAGAAAACAATGC 
D rev GGCCGAATTCTCAAGATGCGTCGCTC 

 
 

Tab. 2. Zložky PCR reakcie s objemom 50 µl 
 

Zložky reakcie Objem 1 rekcie 50 µl 
10X Standard Taq Reaction Buffer 5 µl 

Forward primer 10 pmol/ µl 1,25 µl 
Reverse primer 10 pmol/ µl 1,25 µl 

DNA templát 3 µl 
dNTP 2,5 mM (každý) 0,5 µl 

HotStart Takara ® DNA polymeráza 5U/ µl 1 µl 
H2O 38 µl 
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Tab. 3. Teplotný program PCR reakcie 
 

Počiatočná denaturácia 95 °C 5 min - 
Denaturácia 95 °C 30 s  

5x cyklus 
 

Anelácia 52°C +- 4°C 20 s 
Polymerizácia 72 °C 2 min 30 s 
Denaturácia 95 °C 30 s  

25x cyklus 
 

Anelácia 57 °C +- 4°C°C 20 s 
Polymerizácia 72 °C 2 min 30 s 

Konečná polymerizácia 72 °C 10 min - 
Chladenie 4 °C ∞ - 

 

Stanovenie miery prežívania baktérií pri 54 °C: 1 ml nočnej kultúry sme centrifugovali 

3 min pri 2415 x g na stolnej centrifúge a sediment sme rozsuspendovali v 1 ml čerstvého 

tekutého LB média. Kultúru sme 10x nariedili do výsledného objemu 500 μl do 6 

mikroskúmaviek s LB médiom (každá po 500 μl) a inkubovali sme pri teplote 54 °C 

v termobloku Thermo-block TDB-120 (Biosan) v 2-minutových časových intervaloch do času 

6 min. Po inkubácii sme kultúry prudko schladili na ľade a opäť nariedili desiatkovým 

riedením 101-106 do 200 μl fyziologického roztoku, vysievali sme 10 μl z každého riedenia 

pre každý časový interval na tuhé LB médium a inkubovali pri teplote 37 °C v termostate. Na 

druhý deň sme určili CFU / ml (kolóniu tvoriaca jednotka) prežívajúcich buniek. Potom sme 

sledovali vplyv na rast buniek pri zvýšenej teplote indukcie nočnej kultúry 1 mM IPTG 

a 0,1 mM IPTG. 

 

Výsledky a diskusia 

Gradientová PCR reakcia: V našej práci sme na amplifikáciu cieľovej sekvencie orfD 

z genomického ostrova termotolerancie C. sakazakii LMG 5740 použili gradientovú PCR. Pre 

orfD fragment sme použili primery Dfwd a Drev. Teplotný program reakcie pozostával z 30 

cyklov, pričom v počiatočných 5 cykloch bola anelačná teplota nižšia o 5 °C v porovnaní 

s anelačnou teplotou vo zvyšných 25 cykloch. Príslušná teplota v rámci jednotlivých cyklov 

varírovala v rozsahu ± 4 °C, čím sme vytvorili gradient anelačných teplôt v rozsahu 53 °C- 61 

°C. Na základe elektroforetickej separácie jednotlivých PCR produktov sme stanovili 

anelačnú teplotu, pri ktorej vznikol produkt amplifikácie s najvyššou špecifickosťou. 

V prípade fragmentu orfD veľkosti 2816 bp pozorujeme, že najviac špecifický produkt 

vznikol pri anelačnej teplote 60 °C (Obr. 1). 
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Obr. 1. Gradientová PCR génu orfD  
1. dráha Štandard molekulových hmotností (Thermo Scientific GeneRuler 1 kb Plus DNA Ladder),  

2.- 8. dráha orfD fragment s osobitou anelačnou teplotou (53-61°C). 
  

Stanovenie miery prežívania baktérií pri 54 °C: Z našich výsledkov vyplýva (Obr. 2), 

že bunky po indukcii 1 mM IPTG mali mierne zvýšenú termotoleranciu pri 54 °C oproti 

kontrole, avšak táto koncentrácia bola pravdepodobne príliš zaťažujúca pre metabolizmus 

buniek, pretože najviac odolné voči teplotnému stresu boli bunky po indukcii s 0,1 mM IPTG. 

 

 

53      54      54,8     56,5   58,4     60     61   [°C] 

2816 bp 
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Obr. 2. Pokles prežívania buniek E.coli s plazmidom (orfC) pri 54°C 
 

 
 

Záver 

V našej práci sme prostredníctvom gradientovej PCR úspešne amplifikovali sekvenciu 

orfD z kmeňa C. sakazakii LMG 5740 a stanovili vhodnú anelačnú teplotu pre amplifikáciu 

fragmentu s vyššou špecificitou, pričom amplikón môžeme použiť v ďalšej práci. Podarilo sa 

nám zistiť, že 0,1 mM IPTG bolo pri indukcii expresie malého heat shock proteínu 

priaznivejšie na prežívanie buniek ako 1 mM. V budúcnosti je potrebné sa zamerať na ďalšie 

štúdie chaperon-like génov a ich produktov.  

 

Poďakovanie 

Príspevok je výsledkom realizácie projektov APVV-17-0333, Univerzitný vedecký 

park Univerzity Komenského v Bratislave“ (ITMS 26240220086) a  BIOREKPROT (ITMS 

26240220048) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného 

z ERDF. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Bojer M. S., Struve C., Ingmer H., et al. (2010) PLoS One. 5(11), e15467 

[2] Orieskova M., Kajsik M., Szemes T., et al. (2016) Antonie van Leeuwenhoek, 109(3), 

p. 405 

 

623



Produkcia tyroidnej peroxidázy z Branchiostoma belcheri v expresnom 
systéme Escherichia coli exprimovanej z promótoru z bakteriofága T5 

 
Gabriel Zorkócy1, Monika Chovanová1, Eva Struhárňanská1, Silvia Rybecká1, Zdenko 

Levarski1,2, Stanislav Stuchlík1,2, Marcel Zámocký3, Ján Turňa1,2 

 
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej 

biológie, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; 
zorkocygabriel@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 
Production of thyroid peroxidase from Branchiostoma belcheri in Escherichia coli expression system 

expressed from bacteriophage T5 promoter 
Peroxidases are oxidoreductases that oxidise a variety of substrates while reducing peroxides. Thanks to 

their catalytic potential, they have found application in numerous fields of industry. In this study we have 
optimised production of thyroid peroxidase from Branchiostoma belcheri in Escherichia coli, expressing the 
gene from a T5 promoter. This peroxidase might find its use as a biocatalyst as well as provide insight to 
structure of these peroxidases, namely the human thyroid peroxidase, which structure has not been determined 
yet. 

 

Keywords: T5 promoter; thyroid peroxidase; biotransformation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Peroxidázy sú oxidoreduktázy, ktoré katalyzujú množstvo oxidačných reakcií za 

redukcie peroxidov, predovšetkým peroxid vodíka. Našli uplatnenie v mnohých odvetviach 

priemyslu ako napr. pri čistení odpadových vôd, syntéze aromátov, či biosenzoroch, ako aj 

v teste ELISA, kde je peroxidáza využívaná v screeningovom teste pre detekciu mykotoxínov 

[1]. Peroxidázy majú všeobecne potenciál na využitie v biotransformačných reakciách 

predovšetkým  kvôli ich schopnosti efektívne štiepiť dvojité väzby.  

Tyroidná peroxidáza je enzým patriaci do superrodiny peroxidáz-cyklooxygenáz 

a rodiny chordátových peroxidáz. Jedná sa o superrodinu obsahujúcu peroxidázy, ktoré 

využívajú ako kofaktor posttranslačne modifikovaný hém, čím sa líšia od ostatných 

peroxidázových superrodín [2]. U človeka je to transmembránový proteín prichytený na 

tyrocytoch a jeho funkciou je pripájať atómy jódu na proteín tyroglobulín, pričom sa následne 

vytvárajú hormóny T3 a T4 [3].  

Tyroidná peroxidáza z kopijovca Branchiostoma belcheri vykazuje istú homológiu 

s ľudskou [4]. Nadprodukcia tejto peroxidázy by mohla napomôcť k štruktúrnym štúdiám 
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týchto enzýmov, aj z človeka, nakoľko štruktúru ľudskej sa doteraz nepodarilo vyriešiť 

a vzhľadom k homológii by proteín z kopijovca mohol priniesť nové poznatky. 

 Gén pre peroxidázu používaný v tejto práci má dĺžku 2303 bp a bol pripravený 

synteticky s optimalizovanými kodónmi pre heterológnu expresiu v Escherichia coli. Cieľom 

tejto práce bolo nájsť vhodné podmienky kultivácie pre produkciu tohto enzýmu exprimovanú 

z promótoru bakteriofága T5 s ohľadom na solubilitu proteínu.  

 

Materiál a metódy 

Ako hostiteľský kmeň pre testovanie rôznych podmienok expresie v tejto práci sme 

zvolili kmeň E. coli BL21, ktorého genotyp je uvedený v (Tab.1). 

 
Tab. 1. Genotyp E. coli BL21 a zdroj. 

 
Kmeň Genotyp Zdroj 
BL21 F– ompT gal dcm lon hsdSB(rB

–mB
–) [malB+]K-12(λS) Novagen ® 

 

Expresný plazmid pJexpress404-BbePOX1, ktorý sme následne využili na expresiu 

nášho proteínu sme pripravili pomocou restrikčného štiepenia, ligácie a transformácie 

chemokompetetných buniek BL21. Ako zdroj inzertu a vektora sme využili nasledovné  

plazmidy: pET-21a s našim génom záujmu BbePOX1, ktorý kóduje tyroidnú peroxidázu 

z Branchiostoma belcheri (Dr. Zámocký) a pJexpress404-AfKatG, lebo tento vektor obsahuje 

promótor z bakteriofága T5 (Obr. 1). Okrem nášho expresného plazmidu sme testovali aj 

koexpresiu so chaperónmi GroEL/GroES. Pre túto expresiu sme pripravili chemokompetentné 

bunky BL21 s našim expresným plazmidom a transformovali ich plazmidom pGro7 (Takara 

Bio) (Obr. 2). 

 

 
 

Obr. 1. Mapa plazmidu pET-21a-BbePOX1, slúžiaceho na izoláciu inzertu a mapa plazmidu 
pJexpress404-AfKatG, slúžiaceho na izoláciu vektora (SnapGene) 
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Obr. 2. Mapa plazmidu pGro7, obsahujúceho chaperónový systém GroEL/GroES [5] 
 

Pre baničkovú fermentáciu sme pripravili nočné kultúry E. coli BL21 s našimi 

plazmidmi v LB (Lysogeny Broth) médiu a antibiotikami vzhľadom k selekčným markerom 

plazmidov. Kultivovali sme v objeme 50 ml v štyroch typoch média: LB, TB (Terrific Broth), 

M9 minimálnom a autoindukčnom. Preočkovanie kultúr sme spravili v pomere 1:100. 

Expresiu sme indukovali po rozrastení kultúr do OD600 0,5 – 0,6 a použité induktory boli 

v prípade expresného plazmidu 1 mM IPTG a v prípade chaperónov 0,05 % arabinóza. IPTG 

nebolo pridané v prípade autoindukčného média, ktoré obsahuje laktózu a indukcia prebieha 

spontánne. Do médií sme pri indukcii pridávali hemín ako externý zdroj železa, vzhľadom 

k faktu, že exprimovaná peroxidáza je hemoproteín. Kultiváciu sme testovali pri troch 

rôznych teplotách: 20, 28 a 37 °C pre zistenie optimálnej teploty pre expresiu nášho proteínu. 

Bakteriálnu kultúru sme po kultivácii zcentrifugovali pri 7690g po dobu 20 minút. 

Aby sme zistili, či je náš proteín solubilný, bunky z kultivácie sme homogenizovali 

sonikáciou na prístroji Sonoplus HD3200 so sondou KE 76 (Bandelin). Pelet sme 

rozsuspendovali v sonikačnom roztoku o objeme 20 ml so zložením 50 mM TrisHCl pH=8, 

0,5 M NaCl. Dlžka sonikácie bola 8 minút 15 sekúnd pri amplitúde 30 % pričom dĺžka pulzu 

bola 15 sekúnd a chladenia 45 sekúnd. 

Proteíny sme analyzovali za použitia 8 % SDS-polyakrylamidového gélu [6] a pre 

vizualizáciu sme ich farbili roztokom Coomassie Brilliant Blue G-250. Okrem elektroforézy 

sme pre vizualizáciu iba nášho proteínu využili analýzu Western blot, kde sme použili anti-

His protilátku vzhľadom k skutočnosti, že náš proteín má na konci His-tag kotvu. Protilátky 

sú uvedené v tabuľke (Tab.2). Záznam signálu sme vyhodnotili na prístroji ImageQuant LAS 

500 (GE Healthcare). 
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Tab. 2. Protilátky využité pri analýze Western blot 
 

Názov protilátky Typ Zdroj 

Mouse anti-His Primárna protilátka Invitrogen 

Goat anti-mouse Sekundárna protilátka Sigma 

 

Výsledky a diskusia 

 V prvom kroku sme uskutočnili expresie rekombinantného proteínu v bunkách BL21 

bez chaperónového systému GroEL/GroES. Expresie boli uskutočnené v LB, TB, M9 

a autoindukčnom médiu pri teplotách 20, 28 a 37°C aby sme našli optimálne podmienky pre 

expresiu nášho proteínu. Proteínovú expresiu sme najprv analyzovali pomocou SDS-

polyakrylamidovej elektroforézy, avšak pri výsledkoch, ktoré sme získali sme dospeli 

k záveru, že táto analýza nie je postačujúca pre určenie, ktorá kombinácia média a teploty je 

optimálna pre produkciu nášho proteínu. Preto sme pristúpili k analýze Western Blot, kde sme 

využili protilátku proti His-tag kotve pre imunošpecifickú detekciu našej tyroidnej 

peroxidázy. Vzorky sme podrobili aj homogenizácii ultrazvukom pre zistenie solubility 

proteínu. Z hľadiska teploty sa najlepšou ukázala byť teplota 37 °C, naproti tomu pri 20 °C 

bol signál z analýzy Western Blot minimálny až žiadny. Z hľadiska použitého kultivačného 

média, bola dosiahnutá najvyššia miera expresie v autoindukčnom médiu, ale LB aj TB 

médium takisto vykazovali sľubné výsledky (Obr. 3), (Obr. 4), (Obr. 5). 
 

 

 
 

Obr. 3. Analýza Western Blot 4 hodinovej expresie v LB médiu pri 20 °C, 28 °C, 37 °C a sonikácie: Dráha 
1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 2: 0 hod 20 °C, dráha 3: 4 hod 20 °C, dráha 4: pelet 20 °C, 

dráha 5: supernatant 20 °C, dráha 6: 0 hod 28 °C, dráha 7: 4 hod 28 °C, dráha 8: pelet 28 °C, dráha 9: 
supernatant 28 °C, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: pelet 37 °C, dráha 13: supernatant 

37 °C 
 

 

 
 

Obr. 4. Analýza Western Blot 4 hodinovej expresie v TB médiu pri 20 °C, 28 °C, 37 °C a sonikácie : Dráha 
1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 2: 0 hod 20 °C, dráha 3: 4 hod 20 °C, dráha 4: pelet 20 °C, 

dráha 5: supernatant 20 °C, dráha 6: 0 hod 28 °C, dráha 7: 4 hod 28 °C, dráha 8: pelet 28 °C, dráha 9: 
supernatant 28 °C, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: pelet 37 °C, dráha 13: supernatant 

37 °C 
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Obr. 5. Analýza Western Blot 15 hodinovej expresie v autoindukčnom médiu pri 20 °C, 28 °C, 37 °C 
a sonikácie : Dráha 1: 0 hod 20 °C, dráha 2: 4 hod 20 °C, dráha 3: pelet 20 °C, dráha 4: supernatant 20 °C, dráha 

5: 0 hod 28 °C, dráha 6: 4 hod 28 °C, dráha 7: pelet 28 °C, dráha 8: supernatant 28 °C, dráha 9: štandard 
molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: pelet 37 °C, dráha 13: 

supernatant 37 °C 
 

Po týchto výsledkoch sme sa rozhodli vyskúšať koexpresiu nášho proteínu so 

chaperónovým systémom GroEL/GroES, aby sme zistili, či sa takýmto spôsobom nezvýši 

expresia cieľového proteínu. Z týchto experimentov sme vylúčili M9 minimálne médium lebo 

sa ukázalo byť ako nevhodné vzhľadom k veľmi nízkej expresii rekombinantného proteínu 

oproti ostatným médiám. Teploty a dĺžka expresie boli identické s predošlými experimentami. 

Výsledky týchto expresií sú uvedené na (Obr. 6), (Obr. 7), (Obr. 8). Expresia bola variabilná, 

v niektorých prípadoch porovnateľná, v niektorých vyššia než pri expresii bez chaperónov. 

Najvyššie množstvo proteínu pri koexpresii sa ukázalo pri 28 °C v LB médiu, takisto pri 28 

a 37 °C v autoindukčnom médiu. 

 
 

 
 

Obr. 6. Analýza Western Blot 4 hodinovej koexpresie peroxidázy a chaperónov v LB médiu pri 20 °C, 28 
°C, 37 °C a sonikácie: Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 2: 0 hod 20 °C, dráha 3: 4 hod 

20 °C, dráha 4: pelet 20 °C, dráha 5: supernatant 20 °C, dráha 6: 0 hod 28 °C, dráha 7: 4 hod 28 °C, dráha 8: 
pelet 28 °C, dráha 9: supernatant 28 °C, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: pelet 37 °C,  

dráha 13: supernatant 37 °C 
 

 

 
 

Obr. 7. Analýza Western Blot 4 hodinovej koexpresie peroxidázy a chaperónov v TB médiu pri 20 °C, 28 
°C, 37 °C a sonikácie: Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 2: 0 hod 20 °C, dráha 3: 4 hod 

20 °C, dráha 4: pelet 20 °C, dráha 5: supernatant 20 °C, dráha 6: 0 hod 28 °C, dráha 7: 4 hod 28 °C, dráha 8: 
pelet 28 °C, dráha 9: supernatant 28 °C, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: pelet 37 °C, 

dráha 13: supernatant 37 °C 
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Obr. 8. Analýza Western Blot 15 hodinovej koexpresie peroxidázy a chaperónov v autoindukčnom médiu 
pri 20 °C, 28 °C, 37 °C a sonikácie: Dráha 1: štandard molekulovej hmotnosti proteínov, dráha 2: 0 hod 20 °C, 
dráha 3: 4 hod 20 °C, dráha 4: pelet 20 °C, dráha 5: supernatant 20 °C, dráha 6: 0 hod 28 °C, dráha 7: 4 hod 28 
°C, dráha 8: pelet 28 °C, dráha 9: supernatant 28 °C, dráha 10: 0 hod 37 °C, dráha 11: 4 hod 37 °C, dráha 12: 

pelet 37 °C, dráha 13: supernatant 37 °C 
 

Záver 

 Expresia tyroidnej peroxidázy z B. belcheri pod T5 promótorom sa ukazuje byť 

potenciálnou cestou ku nadprodukcii tohto enzýmu vzhľadom ku miere expresie, ktorú sa 

nám podarilo optimalizáciami média či teploty dosiahnuť. Avšak veľkou otázkou stále ostáva 

solubilita proteínu. Preto v našich ďalších pokusoch sa zameriame na rôzne podmienky 

sonikácie prípadne použitie močoviny alebo guanidínhydrochloridu pre solubilizáciu 

a následnú revitalizáciu proteínu.  
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Abstract 
Synthesis of N,5-diaryloxazole-2-amine derivates. 
Angiogenesis is a physiological process of forming new blood vessels from pre-existing vessels. 

Although excessive angiogenesis is responsible for the growth of tumours and for the formation of metastasis. 
The main role in the angiogenesis is played by the VEGF (vascular endothelial growth factor). It is a signaling 
protein produced by cells, stimulating the formation of blood vessels. It was found out, that by selective 
inhibition of VEGF receptors, the formation of new blood vessels is blocked, it was demonstrated as an effective 
technique for the treatment of oncological illnesses. One of the possible inhibitors are N,5-diaryloxazole-2-amine 
derivates. Their synthesis is not sufficiently researched and described, yet. In this work we aimed to optimize the 
reaction conditions, to obtain the largest yields with the minimal side products. The subject of our interest was to 
describe the effect of electron-withdraving and electron-donating subtistuents on the yield and the characteristics 
of the product.  

Keywords: angiogenesis; VEGF; diaryloxazolamine; electronic effects 

Úvod a formulácia cieľa 

Obehová sústava, nevyhnutná na transport kyslíka, živín a splodín metabolizmu, sa 

formuje v treťom týždni embryonálneho vývinu. Jej vývoj sa skladá z dvoch častí – 

vaskulogenézy a angiogenézy. Vaskulogenéza je tvorba krvných ciev ,,de novo“ – 

z endotelových progenitorových buniek. Angiogenéza je fyziologický proces tvorby nových 

ciev z už existujúcich ciev, prebiehajúci vo všetkých vyšších organizmoch. Hrá hlavnú úlohu 

nielen počas embryonálneho vývinu, ale ovplyvňuje aj mnohé nevyhnutné fyziologické 

procesy napríklad pri hojení tkaniva poškodeného traumou alebo nekrózou [1].  Angiogenéza 

má vplyv aj na vážne ochorenia, ako sú napríklad: neurodegeneratívne choroby, 

preeklampsia, diabetická retinopatia, psoriáza, reumatoidná artritída a rakovina [2]. Priebeh 

angiogenézy je ovplyvnený mnohými biomakromolekulami, medzi ktorými hrajú hlavnú 

úlohu rastové faktory - VEGFs (Vascular Endothelial Growth Factors). Aktivácia 

angiogenézy je nevyhnutná, aby nádor mohol v tele rásť, tento proces je známy ako nádorová 

angiogenéza. Bez prívodu kyslíka a živín, pomocou cievneho spojenia nádoru s telom, časť 

tumoru odumiera v dôsledku hypoxie. Čím je nádor väčší, tým sa horšie zabezpečuje výživa 

jeho buniek difúziou z okolitých tkanív. Preto si nádor vytvára vlastný systém obehu krvi 

tým, že cievne bunky z jeho okolia vytvoria s nádorom riečisko kapilár a tým nádor zásobujú 
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krvou [3]. Molekuly, ktoré majú inhibičný účinok na VEGFRs,1 sa preto využívajú ako 

účinné anti-angiogenézne liečivá v protirakovinovej terapii. Najčastejšie sa jedná 

o kompetitívnu inhibíciu, kde angiogénne inhibítory súťažia o väzobné miesto s ATP. 

Výhodou inhibítorov VEGF receptorov je schopnosť viazať sa aj na iné, než ATP väzbové 

miesto [4]. 

Naša výskumná skupina sa venuje predovšetkým syntéze diaryloxazol-2-amínov, 

ktoré existujú v dvoch regioizomérnych formách – N,5-diaryloxazol-2-amín (1), ktorý je 

substituovaný v polohách 2 a 5 alebo N,4-diaryloxazol-2-amín (2), substituovaný v polohách 

2 a 4 oxazolového kruhu ,,Obr. 1“. 

 
Obr. 1. Regioizomérne formy diaryloxazol-2-amínov. 

 

Heterocyklizačná reakcia medzi bežne dostupnými, nesubstituovanými, alebo rôzne -meta / -

para monosubstituovanými arylizotiokyanátmi (5) a 2-azido-1-aryletán-1-ónmi (8) 

v prítomnosti trifenylfosfánu v THF viedla ku vzniku želaných N,5-diaryloxazol-2-amínov 

(11) ,,Obr. 2“. Predmetom nášho záujmu je štúdium vplyvu substituentov na rýchlosť 

jednotlivých krokov heterocyklizačnej reakcie, ich vplyv na vlastnosti a výťažky výsledných 

oxazolových produktov. 

 

1 VEGFR – vascular endothelial growth factor receptor  
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Obr. 2. Schéma prípravy N,5-diaryloxazol-2-amínov (11). 

 

Materiál a metódy 

NMR spektrá boli merané v CDCl3 a DMSO-d6 na prístroji Varian NMR System (300 

a 600 MHz pre 1H-NMR, 151 MHz pre 13C-NMR, 248,8 MHz pre  31P-NMR). Chemické 

posuny sú udávané v ppm, pričom ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS). 

Na meranie kinetiky reakcií sme využívali techniku dynamickej 31P-NMR spektroskopie. 

Priebeh reakcií sme sledovali prostredníctvom TLC analýzy (Merck Silica gel 60 F254), na 

vizualizáciu sme použili UV lampu (254 nm). Na FLC analýzu sme použili silikagél Merck 

60 (40-63 µm). Vibračné spektrá boli merané v tuhom stave metódou FT-IR ATR. Všetky 

použité rozpúšťadlá sme čistili a sušili na základe štandardných postupov uvedených 

v literatúre [5]. Komerčne dostupné zlúčeniny boli zakúpené od firmy Sigma-Aldrich, alebo 

Fluorochem. 

 

Výsledky a diskusia 

Významnou optimalizáciou pôvodnej metódy publikovanej v roku 2005 na prípravu 

N,5-diaryloxazol-2-amínov (11) [6] sa nám podarilo pripraviť 28 mono- a disubstituovaných 

oxazolamínov. Voľbou vhodného rozpúšťadla (THF (abs)) a reakčných podmienok sme 

skrátili čas prípravy želaných látok a zamedzili vznik vedľajšieho produktu vznikajúceho 

v niektorých prípadoch z intermediátneho iminofosforánu ,,Obr. 3“.  

 
Obr. 3. Staudingerova redukcia azidov prebiehajúca cez iminofosforán v prítomnosti PPh3. 
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Na začatie heterocyklizačnej reakcie je nevyhnutná prítomnosť trifenylfosfánu, ktorý reaguje 

iba s azidoketónom, za tvorby reaktívneho nestabilného intermediátu – iminofosforánu, ktorý 

sa nám nepodarilo separovať. Reaktivita jednotlivých východiskových látok závisí od 

substituenta, prítomného na aromatickom jadre.  

Azidoketóny s elektrón-akceptornými substituentami v para- polohe spôsobili 

nahromadenie menej reaktívneho iminofosforánu v reakčnej zmesi. Takéto substituenty na 

aromatickom jadre znižujú nukleofilitu dusíka iminofosforánu voči elektrofilnému 

arylizotiokyanátu. Následne sa takýto iminofosforán pri spracovaní reakčnej zmesi rozkladá 

hydrolýzou pričom pozorujeme vznik trifenylfosfán-oxidu. Opačný efekt majú elektrón-

donorné substituenty na aromatickom jadre, ktoré zvyšujú nukleofilitu intermediátneho 

iminofosforánu voči elektrofilnému arylizotiokyanátu.  

Arylizotiokyanáty s elektrón-akceptornými skupinami v para- polohe zvyšujú 

elektrofilnosť uhlíka -NCS skupiny a teda urýchľujú jeho reakciu s iminofosforánom. Opačný 

efekt na elektrofilný uhlík -NCS skupiny majú elektrón-donorné substituenty v para- polohe.  

 Zlúčeniny s elektrón-akceptornými substituentami majúcimi mezomérny efekt v para- 

polohe vykazovali veľmi nízku rozpustnosť, čo uľahčilo ich separáciu z reakčnej zmesi. 

Prítomnosť -NO2 skupiny v para- polohe na N-aryle viedla k nestabilnému produktu, ktorý 

sme nevedeli z reakčnej zmesi izolovať. Pri syntézach derivátov, ktoré obsahovali dve 

elektrón-akceptorné skupiny, z ktorých aspoň jednou bola -NO2 skupina, sme štandardným 

postupom nezískali želaný derivát, ako hlavný produkt. Pozorovali sme prítomnosť neznámej, 

doposiaľ neopísanej látky A (12) ,,Obr. 5“, ktorú sa nám podarilo separovať a  

charakterizovať pomocou jej 1H-NMR, 13C-NMR, 31P-NMR spektier, teploty topenia, IČ 

spektra, HRMS (high resolution mass spectrometry) a röntgenovou štruktúrnou analýzou 

,,Obr. 6“. 

 
Obr. 5. Izolovaný vedľajší produkt A 
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Obr. 5. Štruktúra izolovaného vedľajšieho produktu A (uvedené sú niektoré väzbové dĺžky v Å) 

 

 Pri derivátoch s dvomi elektrón-akceptornými skupinami v para-polohe, pričom aspoň 

jedna bola -NO2 skupina, sme optimalizovali metódu na ich prípravu. K reakčnej zmesi, ktorá 

obsahovala azidoketón a PPh3 v bezvodom THF sme postupne prikvapkávali roztok 

arylizotiokyanátu v bezvodom THF, čím sme eliminovali vznik látky A.  

  

Záver 

 Optimalizáciou reakčných podmienok a porozumením vplyvu substituentov na priebeh 

heterocyklizácie sa nám podarilo významne vylepšiť metódu prípravy žiadaných N,5-

diaryloxazol-2-amínov. Preskúmali sme vplyvy substituentov na priebeh jednotlivých krokov 

reakcie, opísali sme mechanizmus heterocyklizačnej reakcie a potvrdili ho aj pomocou 

experimentov cez dynamickú 31P-NMR spektroskopiu. Zoptimalizovali sme prípravu 

jednotlivých typov derivátov, s obsahom dvoch π-akceptorných skupín v para- polohe 

a pripravili požadované deriváty, ktorých syntéza za dovtedy známych podmienok nebola 

efektívna. Pripravili sme 28 mono- a disubstituovaných oxazolamínov v dobrých až 

výborných výťažkoch 37 - 95 %. 
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Abstract 
Asymmetric catalysis of Mannich reactions between azlactones and imines and its further derivatization   
Azlactones, which represents cyclic derivatives of amino acids, are useful building blocks for 

preparation of complex molecules. Mannich type reaction between azlactones and imines in the presence of 
chiral squaramide catalyst have been studied with the aim to obtain enantioenriched adducts. Variously 
substituted azlactones and imines were used to probe the scope of the reaction in terms of chemical yield, 
diastereoselectivity, and enantioselectivity. Further derivatization of adducts was made, such as reduction in the 
presence of calciumborohydride  to obtain diol, as the product of complete reduction.  

 

Keywords:  synthesis; catalysis; asymmetric; azlactones; imines; Mannich reaction; chiral  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Jedným z trendov súčasnej organickej syntézy je príprava biologicky aktívnych 

zlúčenín, ktoré sú často  chirálne. Z viacerých dôvodov sa uprednostňuje ich syntéza pred 

samotnou izoláciou z biologických materiálov, najmä z nedostatku prírodných zdrojov, 

časovej a finančnej náročnosti a zložitosti jednotlivých izolačných procesov a metód. Príprava 

takýchto chirálnych látok si vyžaduje prítomnosť špecifických taktiež chirálnych 

katalyzátorov. 

 Ako potenciálne stavebné bloky pre syntézu komplexných systémov sa ukázali 

azlaktóny 1, systémovým názvom oxazol-5(4H)-óny, ktoré predstavujú cyklické deriváty 

aminokyselín. Azlaktóny majú kyslý vodík v polohe 4 kvôli  efektívnej delokalizácii náboja 

za vzniku aromatického systému 3,  ktorý má nukleofilné vlastnosti. Azlaktóny 1 sa 

v reakciách môžu prejaviť ako C4-nukleofily 2 alebo ako C2-nukleofily 4 (Obr. 1.) [1]. 
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Obr. 1. Reaktivita azlaktónov vyplývajúca z mezomérnych štruktúr 

   

Práca sa venuje  Mannichovým reakciám medzi azlaktónmi 1 a glyoxylátovými 

imínmi 6 za katalýzy chirálnym derivátom kyseliny štvorcovej 7 (Obr. 2.). Cieľom práce je 

porovnať vplyv rôznych substituentov na stereoselektivitu výsledného aduktu 8 a následne 

tento proces optimalizovať s cieľom dosiahnuť čo najvyššiu stereoselektivitu.  
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Obr. 2. Všeobecná schéma Mannichovej reakcie azlaktónov a imínov za prítomnosti chirálneho 

katalyzátora 
  

Materiál a metódy 

Na syntézy boli použité komerčne dostupné organické chemikálie od firiem Sigma 

Aldrich, Merck, Acros, alebo Alfa Aesar a boli použité bez ďalšieho čistenia. Anorganické 

chemikálie a organické rozpúšťadlá pre bežné laboratórne potreby boli zakúpené od firmy 

Mikrochem. Na TLC analýzu boli použité TLC platničky Merck s UV indikátorom, na 

stĺpcovú chromatografiu bol použitý silikagél Merck s veľkosťou častíc 0,015 – 0,040 mm. 

Reakcie sa uskutočňovali s použitím vopred sušeného skla, pod inertnou atmosférou argónu. 

Rozpúšťadlá používané na reakcie sa vopred sušili pomocou vhodného sušiaceho činidla, z 

ktorého sa následne oddelili jednoduchou destiláciou. Metanol, etanol a DCM boli sušené s 

CaH2, DIGLYME, THF a toluén v prítomnosti sodíka a benzofenónu s následnou destiláciou. 

NMR spektrá zlúčenín boli namerané na prístroji Varian NMR System 300 s 

pracovnou frekvenciou 300 MHz (1H merania), resp. 75 MHz (13C merania), pri použití 

Me4Si ako vnútorného štandardu. Enantiomérne pomery produktov sa stanovovali pomocou 
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HPLC na kolónach s chirálnymi stacionárnymi fázami, IČ spektrá produktov sa merali 

pomocou FTIR systému Agilent radu Cary 600, optická otáčavosť a CD spektrá sa získavali 

pomocou zariadení výrobcu JASCO. Teplota topenia produktov sa stanovovala pomocou 

bodotávku BUCHI [2]. 

 

Reprezentatívna procedúra Mannichových adícií azlaktónov a imínov: 

  Do roztoku azlaktónu 1a,b (0,54 mmol) v sušenom PhMe sa pridal imín 6a-c (0,54 

mmol), katalyzátor 7 (0,054 mmol), Et3N (0,108 mmol). Reakčná zmes sa nechala miešať 18 

hodín pri laboratórnej teplote. Po uplynutom čase sa reakčná zmes zriedila 2 ml EtOAc a po 

odparení pomocou RVO sa destilačný zvyšok podrobil stĺpcovej chromatografii na silikagély 

s eulentom hexány/EtOAc (5:1). 
 

Výsledky a diskusia 

Pri príprave východiskových derivátov azlaktónov 1a,b sme postupovali podľa 

všeobecnej schémy, za získania kryštalických produktov, ktorých charakterizačné údaje boli 

v zhode s literatúrou (Obr. 3.) [3]. 

 
CO2HR1

NH2

PhCOCl

NaOH

CO2HR1

HN O

Ph

TFAA

DCM N
O

O
R1

Ph

1a R1 = Me, R2 = Ph (52 %)
1b R1 = iPr, R2 = Ph (76 %)  

Obr. 3. Všeobecná schéma prípravy azlaktónov 
 

Východiskové deriváty glyoxylátových imínov 6a-c boli pripravené vo vysokých až 

kvantitatívnych výťažkoch.  (Obr. 4.) [4]. 

 

CO2EtO R2 NH2
DCM

CO2EtN
R2

6a R = 4-MeOC6H4 (100 %)
6b R = C12H25 (97 %)
6c R = Bn (95 %)  

Obr. 4. Všeobecná schéma prípravy imínov  
 

 Organokatalyzátor 7 je možné pripraviť z chinínu 9, premenou na amín 10 so 

súčasnou inverziou konfigurácie a následnou reakciou s monoesterom kyseliny štvorcovej 11 

za vzniku príslušného produktu 7 (Schéma 5) [5, 6]. 
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Obr. 5. Príprava chirálneho katalyzátora  

 

 Následné skúmanie reakcií rôznych kombinácií medzi 1a,b a 6a-c za použitia 

chirálneho katalyzátora 7 viedlo k vzniku aduktov 8a-e (Schéma 6). Ukázalo sa, že objemné 

substituenty vplývajú pozitívne na výslednú enantioselektivitu reakcie, ako je možné vidieť 

v prípadoch 8a,b,e. 
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Obr. 6. Produkty katalyzovanej Mannichovej reakcie azlaktónov a imínov s rôznymi substituentami  

 

 Výsledná stereochémia produktov adícií 8a-e bola určená na základe porovnania 

meraného  a vypočítaného CD spektra (Obrázok 1). 
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Obr. 7. Porovnanie teoretického a experimentálneho CD spektra produktu 8b. Zelená krivka: vypočítané 

spektrum (PBE0/def2-SVP//wB97XD/6-31G*); červená krivka: experimentálne spektrum (v acetonitrile) 
Následne bol adukt 8a podrobený derivatizácii formou redukcie NaBH4 za prítomnosti 

vápenatej soli, kedy sme namiesto očakávaného laktónu izolovali diol 12 (Schéma 7), . 
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Obr. 7. Derivatizácia formou redukcie na diol  

 

Záver 

 Uvedeným postupom sme pripravili produkty Mannichovej adície 8a-e, ktoré neboli 

doposiaľ opísané v literatúre. Zlúčeniny 8a,b,e sme získali s vysokou enantiomérnou čistotou, 

ktorá naznačuje že použitie derivátov s objemnými substituentami vedie k zvýšeniu 

stereoselektivity reakcie. Ďalej bol pripravený taktiež neopísaný diol 12, ktorý vzniká za 

špecifických podmienok kombinácie redukčného činidla a vápenatej soli.    
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Abstract 
Characterization of nanocrystaline iron complexes by Mössbauer spectrometry 
In our work we focused on characterization of nanocrystalline iron complexes in biological tissues 

obtained from bullock spleen. 57Fe Mössbauer spectrometry in transmission mode was applied as a principal 
investigation tool. Absorption spectra were recorded directly from lyophilized spleen tissues and tissue 
embedded in a paraffin block. Mössbauer measurements were performed at room temperature (~300 K) and at 
the temperature of 4.2 K.. Mössbauer spectra performed at room temperature indicate a presence of very small 
non-magnetic or superparamagnetic particles, whereas low-temperature Mössbauer measurements demonstrate 
significant contribution of sextets that confirmed occurrence of blocked magnetic moments of iron-containing 
particles. The spectral parameters of individual components confirm the presence of various mineral forms of 
iron. 
 

Keywords: bullock spleen; iron; ferritin; Mössbauer spectrometry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Železo predstavuje pre živé organizmy esenciálny prvok, ktorý hrá hlavnú úlohu v 

niektorých dôležitých procesoch, ako je transport kyslíka, jeho ukladanie a využívanie v 

oxidačno-redukčných reakciách, ale aj transport elektrónov vnútri buniek a syntéza DNA [1  –

 3]. Celkové množstvo železa v tele dospelého človeka je približne 3,5-4,5 g [4]. Väčšina 

z tohto množstva (viac ako 60 % ) je súčasťou hemoglobínu. V ľudskom organizme je železo 

aj vo forme feritínu, ktorý je majoritným proteínom v metabolizme železa [4 – 6]. 

Do orgánov a tkanív sa železo začleňuje v majoritných formách ako hémový a 

nehémový proteín. V tkanivách, ktoré slúžia na skladovanie železa, sú zvyčajne dominantné 

nehémové proteíny, najmä vo vode rozpustný feritín a vo vode nerozpustný hemosiderín [7]. 

Obe tieto nehémové zložky sa skladajú z jadra a proteínového obalu. V živom organizme 

železo najčastejšie vystupuje v dvoch oxidačných formách, a to ako dvojmocné (Fe2+) a 

trojmocné (Fe3+) železo. Premena z jednej formy na druhú je nevyhnutnou súčasťou reťazca 

prenosu elektrónov potrebného pre tvorbu ATP (adenozíntrifosfát) počas oxidácie živín v 

intermediárnom metabolizme a pre redukčné reakcie potrebné pri syntéze veľkých 
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molekúl [8]. Vo forme zlúčenín sa železo najčastejšie ukladá v pankrease, pečeni a slezine. V 

pomerne vysokých koncentráciách je železo zastúpené aj v niektorých častiach mozgu, ako sú 

bazálne gangliá [4]. 

Mössbauerova spektrometria je experimentálnou metódou, ktorá sa používa pri 

skúmaní vlastností a zloženia rôznych tuhých látok a materiálov [9, 10]. 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 [11] študoval vzorky molekúl hemoglobínu, O2-hemoglobínu, CO2-

hemoglobínu, CO-hemoglobínu (pochádzajúci z červených krviniek) a molekuly hemínu 

a hematínu v kryštalickom stave. 

 

Materiál a metódy 

V experimente bola použitá vzorka býčej sleziny v dvoch formách. Odber vzorky bol 

vykonaný post mortem do 6 hodín od úmrtia. Po odbere bola vzorka fixovaná v 10 %-nom 

formaldehyde po dobu 24 hodín, aby došlo k odkrveniu tkaniva a zároveň k fixácii bielkovín 

nachádzajúcich sa v slezine. Následne bola vzorka upravená dvomi spôsobmi. Prvá forma 

bola pripravená zaliatím tkaniva do parafínového bloku (Obr. 1 vľavo). V prípade druhej 

formy bola vzorka tkaniva lyofilizovaná použitím štandardných metód, mechanicky 

rozdrvená na práškovú formu a zlisovaná do tablety (Obr. 1 vpravo). Pri odbere a príprave 

vzorky sa špeciálna pozornosť venovala manipulácii so železnými, resp. oceľovými 

predmetmi, aby nedošlo k ich kontaktu so vzorkou. 

  

Obr. 1.Vzorka býčej sleziny. Vľavo je zobrazené tkanivo zaliate do parafínového bloku, 
vpravo lyofilizovaná vzorka tkaniva. 

 

Na charakterizáciu nanokryštalických komplexov železa v biologických tkanivách 

bola použitá metóda Mössbauerovej spektrometrie s využitím izotopu 57Fe. V našich 

experimentoch bola aplikovaná Mössbauerova spektrometria v transmisnom usporiadaní. Na 

meranie bol použitý konvenčný spektrometer s konštantným zrýchlením a zdrojom žiarenia 
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57Co zabudovanom v ródiovej matrici. Pri izbovej teplote (~300 K) boli vzorky umiestnené do 

držiaka z plexiskla s priemerom 12 mm, čím bola zabezpečená účinná hrúbka približne 7 mg 

Fe/cm2. Na nízkoteplotné merania bol použitý kryostat SVT-400 od firmy Janis, ktorý 

umožňuje meranie vzoriek pri héliovej teplote, teda pri 4,2 K. Kalibrácia rýchlosti bola 

vykonaná pomocou fólie z čistého železa (α-Fe) s hrúbkou 12,5 μm. Mössbauerove spektrá 

boli merané najprv pri izbovej teplote v širšom rozmedzí rýchlosti (±12 mm/s), pre zistenie 

prítomnosti magnetických komponentov, pričom ich prítomnosť nebola zaznamenaná. 

Následne bola vzorka meraná v užšej rýchlostnej škále (± 4 mm/s) pre lepšie zobrazenie 

spektrálnych čiar. Nízkoteplotné merania boli vykonávané v širšej rýchlostnej škále. Získané 

spektrálne parametre ako izomérny posun (IS), kvadrupólové štiepenie (QS), hyperjemné 

magnetické pole (Bhf) a šírka čiary (Γ) boli vyhodnocované pomocou programu CONFIT 

[12]. 

 

Výsledky a diskusia 

Mössbauerove spektrá merané pri izbovej teplote sú zobrazené na obrázku 2. Na 

vyhodnotenie týchto spektier bol aplikovaný model troch dubletov, ktorý bol nasimulovaný 

pomocou Lorentzových čiar s použitím metódy najmenších štvorcov. Všetky spektrá indikujú 

prítomnosť veľmi malých častíc, ktoré vykazujú nemagnetické správanie vďaka dynamickej 

spinovej relaxácie ich magnetických momentov pri tejto relatívne vysokej teplote [13, 14]. Na 

základe predchádzajúcich štúdií biologických tkanív pomocou Mössbauerovej spektrometrie 

možno výsledné parametre priradiť trojmocnému železu (FeIII) v molekule feritínu, presnejšie 

ferihydritu (komponent D1) a hematitu (komponent D2). Tretí spektrálny komponent (D3) 

pravdepodobne patrí magnetitu a/alebo maghemitu. 

 

 
Obr. 2.Mössbauerove spektrá býčej sleziny a – tkanivo, b – prášok merané pri ~300 K. 

 

Rozdiely v škálach y-osí spektier odrážajú rozdiely v koncentrácií železa v 
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študovaných formách vzorky. Ako je vidieť na obrázku 2, vzorka tkaniva zaliata do 

parafínového bloku obsahu menej rezonančných 57Fe jadier. Na základe toho boli 

nízkoteplotné merania vykonané len na vzorke lyofilizovaného tkaniva v práškovej forme. 

Pri nízkoteplotnom meraní došlo k usporiadaniu magnetických momentov v skúmanej 

vzorke. Toto Mössbauerove spektrum je superpozíciou niekoľkých sextetov, teda 

magnetických komponentov a jedného nemagnetického dubletu (Obr. 3). Spektrálne 

parametre všetkých sextetov a dubletov sú charakteristické len pre vysoko spinové trojmocné 

železo, bez prítomnosti dvojmocného železa. Ako si možno všimnúť, spektrum obsahuje 

centrálny dublet. Veľmi podobné spektrá a spektrálne parametre dubletov boli merané vo 

vzorkách mozgu [15, 16], kde boli analyzované vzorky z oblasti Substantia Nigra. Je možné, 

že tento dublet patrí k železu uniknutému z obalu feritínu, čo je spôsobené dlhším 

skladovaním vzorky vo formaldehyde [15]. V našom prípade nebolo možné tento dublet 

charakterizovať presnejšie. Dá sa predpokladať, že môže byť priradený k extrémne malým 

nanočasticiam s blokovacou teplotou nižšou ako 4,2 K. 

 
Obr. 3. Mössbauerove spektrum býčej sleziny merané pri héliovej teplote. 

 

Záver 

Mössbauerova spektrometria je vhodnou metódou na identifikáciu nanokryštalických 

komplexov 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 vzorke pochádzajúcej z býčej sleziny. 

Pomocou tejto metódy sme potvrdili prítomnosť nemagnetických častíc pri izbovej teplote. 

Pri nízkoteplotných meraniach došlo k odhaleniu nových magnetických komponentov, no 

určitá časť stále vykazovala nemagnetické vlastnosti. Na základe hodnôt spektrálnych 

parametrov môžeme konštatovať prítomnosť rôznych komplexov železa v študovanej vzorke. 
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Abstract 
 Optimization of catalyst in deracemizing Suzuki reaction of binaphthyl substrate 
 We follow previous project in our group when Brath et al. tried for tolylation of (RS)-2,2'-diiodo-1,1'-
binaphthalene with tolylboronic acid and various chiral phosphine ligands. It was found that using electron rich 
ligands as BINAP allows arylation proceed via deracemization pathway, what show possibility to obtain one of 
atropoisomers in enantiomeric excess. In this work we focused on deracemization Suzuki reaction of racemic 
2,2'-diiodo-1,1'-binaphthalene with pinacol ester of para-anisylboronic acid by various chiral catalytic 
complexes. These complexes are capable to induce formation of desired diarylated binaphthyl in high 
enantiomeric excess if the reaction proceeds via deracemization pathway (through five membered palladacycle). 
The best result was achieved using (S)-BINAP ligand when dianisylated binaphthyl was obtained in 53% yield 
and 54% ee. 
 

Keywords: deracemization; Suzuki coupling; binaphthyl; axial chirality; biaryl compounds;chiral ligands 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Suzukiho cross-couplingové reakcie predstavujú aj napriek objaveniu v 70. rokoch 20. 

storočia [1] stále rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť organickej chémie. Svedčí o tom aj množstvo 

publikácií, v ktorých sa autori venujú optimalizácii reakčných podmienok pre rôzne arylové 

substráty testovaním nových katalytických komplexov [2], alebo inovatívnej 

a ekonomickejšej asymetrickej syntéze biologicky účinných látok [3].  

 Nadviazali sme na publikáciu Brath a kol. [4], ktorí publikovali diaryláciu 

racemického 2,2’-dijód-1,1’-binaftylu (1a) za použitia para-tolylborónovej kyseliny, 

Pd(OAc)2, CsF, pričom v prípade (R)-BINAP-u sa im podarilo získať binaftyl 2a v 52% 

výťažku a až 83% ee (Obr. 1). 

I
I

Ar
Ar

ArB(OH)2, Pd(OAc)2,
CsF, (R)-BINAP

2a 52%
83% ee

(RS)-1a

Ar: CH3

THF

 
Obr. 1. Deracemizačná Suzukiho diarylácia binaftylového dijodidu 1. 
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 Brath a kol. navrhli mechanizmus diarylácie (Obr. 2) východiskového racemického 

dijodidu 1a v závislosti od priebehu reakcie a z hľadiska použitých reaktantov. V prípade 

použitia reaktívneho organokovu prebieha oxidačná adícia prednostne na jeden 

z enantiomérov a do prvej polohy ako v 1b (prebehne arylácia) a následne reaguje druhé 

reakčné centrum 1c. Výsledkom je diarylovaný binaftyl 2 získaný stereokonzervatívnym 

priebehom reakcie a to so zachovaním pôvodnej konfigurácie z východiskového binaftylu, 

pričom sa východiskový binaftyl (RS)-1a enantiomérne obohatí. V druhom prípade za 

použitia menej reaktívneho organokovu a elektrónovo bohatého fosfánového ligandu 

(BINAP) prebieha dvojnásobná oxidačná adícia a vzniká konfiguračne nestabilný 5-člankový 

paladacyklus 1d, z ktorého je možné zvolením správneho chirálneho ligandu aryláciou vďaka 

stereoindukcii získať enantiomérne obohatený binaftyl 2, pričom izolovaný východiskový 

binaftyl (RS)-1a ostane racemický . 

I
I PdII

I P

P

LPd
P

P

(RS)-1a

(S)-1c

I

Ar M

LPd
P

Preaktívne organokovy:
rýchla transmetalácia

M = MgX, AlR2, ZnX

(S)-2

I
Ar

Ar
Ar

Ar M

PdIV

I

I

P

P

(S)-2

menej reaktívne organokovy:
pomalá transmetalácia
elektrónovo bohaté ligandy:
dvojitá oxid. adícia

M = B(OR)2, SnR3 Ar
Ar

Ar M(RS)-1b.Pd(S)L*

kinetická rezolúcia

*
*

*

*

(R)-1b

ox. ad.

deracemizácia

(S)

(RS)-1d.Pd(S)L*  
Obr. 1. Mechanizmus diarylácie cez kinetickú rezolúciu a deracemizáciu. 

  

Pri optimalizácii podmienok v predchádzajúcej práci [5] sme zistili, že pinakolový 

ester borónovej kyseliny je najvýhodnejší derivát borónovej kyseliny z hľadiska výťažnosti 

a enantioselektivity. Avšak po optimalizácii nastal problém s reprodukovateľnosťou 

výsledkov kedy sa nám nepodarilo zopakovať pokus o anizyláciu pri aktivácií s Ba(OH)2 . 

8H2O (40% výťažok, 71% ee).  
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I
I

Ar
Ar

ArBpin, Pd(OAc)2
Ba(OH)2 . 8H2O,

(S)-BINAP

2b 40%
71 % ee

(RS)-1a

B

O

THF O

O

ArBpin

 
Obr. 2. Dianizylácia binaftylu 1b. 

  

Zameraním tejto práce je pokračovať v optimalizácii podmienok diarylácie dijodidu 1a  

z pohľadu katalyzátora a aplikovať ich na aryláciu východiskového racemického binaftylu 1a 

s rôzne funkcionalizovanými pinakolovými estermi kyseliny fenylborónovej.  

 

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), pinakolový ester p-anizylborónovej 

kyseliny (0,4 mmol), KOH (0,8 mmol), L (20 mol%), Pd(TFA)2 (5 mol%), a v troch cykloch 

vákuum-argón sa naplnila argónom. Pridalo sa sušené a odplynené rozpúšťadlo (2 ml), 

reakčná zmes sa zohrievala na reflux na 24 h. Po skončení reakcie sa reakčná zmes 

prefiltrovala cez silikagél (elúcia s CH2Cl2). Rozpúšťadlo sa oddestilovalo za zníženého tlaku 

a zmes následne rozdelila chromatografiou na stĺpci silikagélu v zmesi hexány/etyl-acetát 

(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/iPrOH 

v pomere 95:5. Použila sa kolóna Chiralcel Diacel OD-H, eluent bol zmes hexán/ iPrOH 

v pomere 95:5, prietok 0,75 ml/min. UV detektor λ= 222 nm. t1= 8,28 min (S)-2b; t2= 9,20 

min (R)-2b. 

 

Výsledky a diskusia 

 Optimalizované podmienky sme sa rozhodli aplikovať pre aryláciu racemického 

dijodidu 1a s rôzne funkcionalizovanými boronátmi. Avšak narazili sme na problém, kedy 

optimalizované podmienky pre anizylový derivát neboli prenositeľné pre boronáty s odlišnou 

funkčnou skupinou. V ostatných prípadoch sme nepozorovali žiadnu konverziu 
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východiskového binaftylu 1a pre rôzne elektrónovo-donorné alebo elektrónovo-akceptorné 

boronáty. Použitím achirálneho ligandu SPhos sme pozorovali opäť vysokú konverziu, avšak 

pri tvorbe racemického diarylovaného binaftylu. 

 Keďže sme zaznamenali aj problémy reprodukovateľnosťou výsledkov s octanom 

paládnatým rozhodli sme otestovať iný zdroj Pd s lepšie odstupujúcou skupinou (TFA) 

(Tabuľka). Po optimalizácií podmienok s novým katalytickým komplexom sme zaznamenali 

zvýšený výťažok 53%, avšak za zníženej enantioselektivity 54% ee. Oproti reakcii KOH s 

Pd(OAc)2 sme zaznamenali výrazne zvýšený výťažok oproti pôvodnému výťažku 19% a 25% 

ee. Z tohto dôvodu sme sa v ďalších testoch rozhodli použiť ako zdroj prechodného kovu 

Pd(TFA)2. 

I
I

Ar
ArTHF, reflux,

24h

Pd(TFA)2, KOH,
ArBpin, (S)-BINAP

(RS)-1

*

ArBpin

BO

O

O

2b

53%
54% ee

 
Obr. 4. Reakčná schéma optimalizácie katalytického komplexu. 

 
Tab. 1. Optimalizácia katalytického komplexu. 

Pokus Zdroj Pd Báza Výťažok [%] ee [%] 

1 Pd(OAc)2 KOH 19 25 

2 Pd(TFA)2 KOH 53 54 

3 Pd(TFA)2 Ba(OH)2 . 8H2O - - 

  

 Rozhodli sme sa testovať aj rôzne ligandy (Obr. 5) na báze BINAP-u a taktiež rôzne 

substituované a elektrónovo bohaté fosforamiditové ligandy pre aryláciu s optimalizovanými 

podmienkami pre pinakolový ester kyseliny para-anizylborónovej (Obr. 4). V prípade 

modelovej reakcie s (S)-BINAP (L1) sa nám podarilo získať dianizylovaný binaftyl 2b v 53% 

výťažku a 54% ee, čo môže naznačovať deracemizačný priebeh reakcie. Podobne vysokú 

enantioselektivitu (50% ee) sa nám podarilo získať s ligandom (R)-SEGHPHOS (L3), avšak 

za zníženého výťažku 32%, čo naznačuje zníženie katalytickej aktivity vzniknutého 

komplexu. Použitím analogického objemnejšieho ligandu L4 sa podarilo zvýšiť výťažok na 

64% no pri značne zníženej enantioselektivite 9% ee. Ostatné testované ligandy poskytli 

biarylovaný binaftyl 2 od slabších výťažkoch (27% pre L6) až po vysoké výťažky (85% pre 

L8). Takmer všetky reakcie poskytli dianizylovaný binaftyl vo vysokom výťažku, avšak za 
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zníženého ee, pričom si môžeme všimnúť jemnú koreláciu medzi zvyšujúcim sa výťažkom 

a znižujúcim sa ee, čo naopak hovorí skôr v prospech kinetickej rezolúcie. 

 Ligand L7, ktorý poskytol produkt 2 v 83% výťažku a 3% ee sme otestovali za 

zníženej teploty (R.T.) pri zachovaní dĺžky reakčného času (24 h). Produkt 2 sa nám podarilo 

získať v zníženom výťažku 52%, avšak s mierne zvýšenou  enantiomérnou čistotou 25% ee, 

čo môže naznačovať možnú racemizáciu výsledného binaftylu 2 pri vyšších teplotách, alebo 

rýchlejší priebeh reakcie a s tým aj nedostatočný čas potrebný na priebeh druhej oxidačnej 

adície a vytvorenie komplexu 1d. Skrátením reakčného času na 4 h pri refluxe sme získali 

binaftyl 2 v mierne zníženom výťažku 75% (oproti pôvodným 83%), pričom 

enantioselektivita bola zvýšená a to 8% ee oproti pôvodným 3% ee. Na záver sme otestovali 

analogické ligandy k L7, avšak s rôznymi elektrónovými hustotami a to (elektrónovo bohatý) 

L8, (elektrónovo chudobný) L9 a ligandom s objemnejšou naftylovou skupinou namiesto 

fenylovej L10. V prípade donornej metoxyskupiny v ligande L8 sa podarilo mierne zvýšiť 

výťažok na 85%, pričom enantioselektivita sa zvýšila iba na 8% ee. V prípade akceptornej 

skupiny CF3 (L9) sa výťažok znížil na 72% so slabo zvýšenou enantioselektivitou 12% ee. 

Naftylový derivát L10 poskytol binaftyl 2 vo výťažku 64% pri 10% ee (Obr. 5). 
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LL1100 6644%%
eeee 1100%%

 
Obr. 5. Testované ligandy a ich výsledky. 
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Záver 

 Na základe uvedených výsledkov usudzujeme, že žiadny z uvedených ligandov 

(okrem L1, L3 a L5) nedokázal poskytnúť požadovaný produkt 2 vo zvýšenom 

enantiomérnom nadbytku. Takmer všetky ligandy poskytli požadovaný binaftyl 2 s vysokým 

výťažkom, avšak s nízkymi hodnotami ee (takmer racemické), čo naznačuje priebeh cez 

kinetickú rezolúciu. Dané výsledky sa budeme snažiť ďalej optimalizovať syntézou 

a aplikáciou nových elektrónovo-bohatých ligandov na báze BINAP-u.  
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Abstract 
Synthesis chiral peptide-thiourea catalysts and ich using in Michael addition 
New bifunctional hybrid peptide-thiourea catalysts were prepared. These peptide-thiourea catalysts 

combine both covalent and non-covalent activation, so they could allow the enamine formation from the 
carbonyl functionality by the peptide moiety and the activation of the nitroolefins by hydrogen bonding with 
thiourea. We compared usefulness of this catalyst in solvent-free conditions (ball mill) and in solvents. The most 
efficient catalyst PTU1 worked best in solution, because Michael adducts were obtained in high yields and high 
diastereo- and enantioselectivities. 
 

Keywords: Enantioselective catalysis; peptides; thiourea; Michael addition.   

 

Úvod a formulácia cieľa 

Asymetrická organokatalýza sa za posledné roky stala veľmi dôležitou súčasťou 

organickej chémie práve vďaka množstvu výhod, ktoré poskytuje oproti metódam na báze 

prechodných kovov alebo biokatalýze. Ide je veľmi účinný, ekologický  a častokrát aj 

ekonomicky výhodný nástroj na výrobu enantiomérne čistých prírodných látok a chirálnych 

liečiv [1 – 2]. 

Peptidy s krátkym reťazcom, či rôzne peptidomimetiká sú v poslednom období veľmi 

intenzívne študované a  našli uplatnenie ako chirálne organokatalyzátory v rôznych reakciách 

ako sú napríklad Michaele adície [3 – 6]. Peptidové katalyzátory majú užitočné vlastnosti, 

ktoré je ťažké dosiahnuť s inými katalyzátormi [7]. Hlavným dôvodom, prečo sú peptidy 

dobrými katalyzátormi, je ich veľká štrukturálna a funkčná rozmanitosť, spôsobená rôznymi 

funkčnými skupinami v ich bočných reťazcoch.  Peptidy môžu využívať okrem funkčných 

skupín na bočnom reťazci aj voľnú primárnu alebo sekundárnu amino skupinu na kovalentnú 

interakciu so substrátom a tým účinne katalyzovať reakcie. Chirálne močovinové 

a tiomočovinové katalyzátory slúžia v asymetrickej katalýze ako donory a akceptory 

vodíkových väzieb, čim využívajú nekovalentné interakcie so substrátmi [8].  

Cieľom tejto štúdie bola syntéza nových bifunkčných katalyzátorov, ktoré by v sebe 

kombinovali, výhody krátkych peptidových katalyzátorov (enamínová aktivácia nukleofilu) a 

tiomočovinových derivátov (aktivácia elektrofilu pomocou H-väzieb). Okrem samotnej 
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syntézy bifunkčných katalyzátorov bolo cieľom štúdie aj otestovanie pripravených 

organokatalyzátorov v asymetrickej katalýze, predovšetkým v organokatalytickej Michaelovej 

adícii aldehydov na široké spektrum nitroalkénov. Dôležitou súčasťou projektu bola príprava 

chirálnych nitroaldehydov obsahujúcich heterocyklus, ktoré môžu byť ďalej použité v syntéze 

liečiv.  

X
N N

S

N
O O

R2

H H

R3

R1, R2, R3 = rôzne substituované alkylové, 
arylové zvyšky alebo heterocyklus

X linker

aktivácia 
elektrofilu

aktivácia 
nukleofilu

N
H

∗

O

N O
∗

N
H

R1
 

Obr. 1. Návrh peptido-tiomočovinových organokatalyzátorov 
 

Materiál a metódy 

Použité chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Sigma Aldrich, Merck, 

Acros, Alfa Aesar, Mikrochem). Rozpúšťadlá boli čistené a sušené pomocou štandardných 

techník. Priebeh reakcií bol sledovaný metódou TLC na hliníkových platničkách pokrytých 

vrstvou SiO2 alebo Al2O3. Na vizualizáciu škvŕn bol použitý UV detektor (254 nm), prípadne 

roztok manganistanu draselného alebo roztok brómkrezolovej zelenej. Flash chromatografia 

prebiehala na prístroji Biotage Isolera FSKO-1107-0010. Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť 

boli uskutočnené v atmosfére Ar. NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR 

System™ 300 (300 MHz a 600 MHz pre 1H, 75 a 151 MHz pre 13C) s TMS ako vnútorným 

štandardom. Reakcie bez rozpúšťadla boli realizované v oscilačnom mlyne MM400 (firma 

Retsch) s pracovnou frekvenciou 20 Hz. Enantiomérne nadbytky boli stanovované metódou 

HPLC s použitím chirálnej stacionárnej fázy na kolóne Daicel Chiralcel AS-H a IC s UV-

detekciou pri 212, 216, 218 a 254 nm. Optická otáčavosť bola meraná na polarimetri Jasco P-

2000. HRMS spektrá vzoriek boli merané na hmotnostnom spektrometri s H-ESI Orbitrap 

ionizáciou v pozitívnom móde.  

 

Výsledky a diskusia 

Prvým krokom tejto štúdie bola syntéza bifunkčných hybridných peptido-

tiomočovinových organokatalyzátorov, ktoré sme plánovali pripraviť spojením peptidového 

a tiomočovinového fragmentu. Tento cieľ sa nám podarilo splniť pri katalyzátore PTU1 

(Obr. 2). Pri príprave katalyzátora s aromatickým linkerom sa stratégia spájania veľkých 
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fragmentov ukázala ako nevhodná, keďže aromatický amín tvoriaci tiomočovinu nebol 

dostatočne reaktívny, aby dochádzalo ku „couplingu“ na peptido-tiomočovinový katalyzátor 

PTU2 (Obr. 2). Preto sme zvolili lineárnu syntézu PTU2 – postupné pridávanie menších 

fragmentov.  

CF3COO

NH

CF3

F3C

N
H2 O

N

NH
O

HN
S

PTU1 - 67 % cel. výť .

CF3COO

NH

CF3

F3C

N
H2 O

N

NH
O

HN
S

PTU2 - 35 % cel. výť .
 

Obr. 2. Peptido-tiomočovinové katalyzátory (PTU 1 a 2) 
 

Následne sme pripravené katalyzátory otestovali v Michaelovej adícii 3-

fenylpropanálu (1) na rôzne heterocyklické nitroalkény, pričom sme otestovali rôzne reakčné 

podmienky, napr. bezvodé podmienky, rôzne polárne aj nepolárne rozpúšťadlá, rôzne teploty, 

kyslé aditíva a pod. Ako testovacie podmienky sme si zvolili mechanické mletie v guľovom 

mlyne (Obr.3.) v Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu (1) na rôzne nitroalkény 2a-d. 

V niektorých prípadoch sme dosiahli zaujímavé  výsledky, napr. pri furánovom nitroalkéne 

2b alebo pri tozylchloridom chránenom indolovom nitroalkéne 2d. 
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78% ee

O
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Obr. 3. Testovanie katalyzátora PTU1 v Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu (1) s heterocyklickými 

nitroalkénmi 2a-d v bezvodých podmienkach guľového mlynu. 
 

 Následne sme sa rozhodli otestovať na Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu (1) s N-

Boc-chráneným indolovým nitroalkénom 2d rôzne aditíva pre dosiahnutie lepšej 

stereoselektivity reakcie. Otestovali sme kyslé aditíva s rozsahom pKa od 2,77 až po 7,15 
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(3,5-NO2-C6H3-COOH, ClCH2COOH, 2-F-C6H4-COOH, 4-NO2-C6H4-COOH, 4-Cl-C6H4-

COOH, PhCOOH, 4-NO2-C6H4-OH), avšak pri všetkých aditívach sme dosiahli veľmi 

podobné výsledky (výťažok do 80%, d.r. do 1:11 a ee do 85%). 

Bifunkčný organokatalyzátor PTU2 sme taktiež testovali na Michaelovej adícii 3-

fenylpropanálu (1)  a N-Boc-indolového nitroalkénu 3c v podmienkach mechanického mletia 

guľovým mlynom, pričom sme získali, veľmi podobné výsledky (Obr.4.) 

H

O

+

H

O

Ph

NO2gul. mlyn, 6 h, 25 Hz, 
r.t.N

NO2 N
Boc

Boc

PTU2 (10 mol%)       
 NMM (10 mol%)      

4-NO2- C6H4-COOH 
(10 mol%) 78% výťažok

1:7 dr.
 82% ee

1 2c 3c  
Obr. 4. Michaelova adícia 3-fenylpropanálu (1) s Boc-indolovým nitroalkénom 2d a katalyzátorom PTU2. 
  

Keďže pri Michaelových adíciach v bezvodých podmienkach mechanického mletia 

v guľovom mlyne sa nám ani pridaním kyslého aditíva nepodarilo výrazne zvýšiť 

stereoselektivitu reakcie, rozhodli sme sa otestovať Michaelovu adíciu 3-fenylpropanálu (1) 

s N-Boc-indolovým nitroalkénom 2c v rôznych rozpúšťadlách – CH2Cl2, CHCl3, THF, DMF, 

iPrOH, PhMe, pričom ako najlepšie rozpúšťadlo sa ukázal dichlórmetán (Obr.5.). 
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NO2
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Obr. 5. Michaelova adícia 3-fenylpropanálu (1) s Boc-indolovým nitroalkénom 2d a katalyzátorom PTU1 

v dichlórmetáne. 
 

Následne sme testovali kyslé aditíva, ktoré sme použili aj v podmienkach 

mechanického mletia v guľovom mlyne a ako najlepšie aditívum sa ukázala kyselina 

benzoová (90% výťažok, 1:7 d.r. a 91% ee). Poslednou optimalizáciou bolo množstvo 

katalyzátora a teplota (Tab. 2 a Obr. 6). Ako možno vidieť z tab.2, najlepšie podmienky sú 8 

mol% PTU1 a teplota -10 až 10°C. 

H

O

+

PTU1
NMM

PhCOOH
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NO2

H

O

Ph

NO2N
Boc

N
Boc

1 2c 3c  
Obr. 6. Schéma k tabuľke 2. 
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Tab. 2. Optimalizácia množstva katalyzátora a teploty  reakcie. 

 

množstvo PTU1, 
NMM 

a PhCOOH 
[mol%] 

čas 
[h] 

teplota 
[°C] 

výťažok 
[%] d.r. eea [%] 

1 1 4 d r.t. 24 1:4 85 

2 3 48 r.t. 50 1:6 87 

3 5 36 r.t. 69 1:6 88 

4 8 28 r.t. 70 1:7 88 

5 10 24 r.t. 87 1:7 91 

6 10 48 -10 až  10°C 90 1:11 92 

7 8 60 -10 až  10°C 93 1:10 94 
     a enantiomérna čistota majoritného diastereoméru. 

 

Po ukončení optimalizácie sme sa rozhodli otestovať najlepšie podmienky na 
Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu (1)  na rôzne heterocyklické nitroalkény 2a-e (Obr. 6.). 
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Obr.6. Testovanie katalyzátora PTU1 v Michaelovej adícii 3-fenylpropanálu (1) s heterocyklickými 
nitroalkénmi 2a-g v roztoku. 
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Záver 

Podarilo sa nám pripraviť účinný bifunkčný katalyzátor spájajúci peptidovú 

a tiomočovinovú časť, pričom sme tento katalyzátor otestovali v podmienkach  mechanického 

mletia v guľovom mlyne ako aj v roztoku. V porovnaní s mechanickým mletím v guľovom 

mlyne sa katalyzátor PTU1 ukázal byť účinnejší v roztoku, vďaka čomu sme získali 

zaujímavé chirálne Michaelove adukty obsahujúce heterocyklus s vysokými distereo- 

a enantiomérnymi čistotami (d.r. do 1:13  a ee  do 95 %). 
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Abstract 

A determination of creatinine levels in biologicals fluids is an increasingly important clinical 
requirement. Sarcosine oxidase (SOX), as one of the most important enzymatic diagnostic reagents, has 
been widely used for assaying the creatinine level of human serum in the renal function examination. This 
study reports the effect of temperature of sarcosine oxidase activity using an enzyme-coupled colorimetric 
assay. The proposed method is a specific reaction based on hydrogen peroxide (H2O2) formation via 
sarcosine oxidase (SOX). This study provides an important basis for further understanding the 
dependence between the temperature of the enzyme and its activity. The optimal temperature for 
sarcosine oxidase was 35 ºC at pH 8, these physical conditions showed its highest activity. Therefore, it 
was concluded that sarcosine oxidase (SOX) has a relatively high thermostability and might have 
advantage in the clinical application for measurement of creatinine. 

 

Keywords: Sarcosine oxidase; sarcosine; enzymatic colorimetric assay; thermostability. 

 

Introduction and Objectives 

Sarcosine oxidase is a FAD dependent oxidoreductase found in the cell 

cytoplasm which participates in oxidation-reduction biological process [1]. This enzyme 

is a flavoprotein that catalyses the oxidative demethylation of sarcosine and forms 

equimolar of formaldehyde, glycine and hydrogen peroxide [2]. Many organisms have 

been found to produce intracellular sarcosine oxidase, such as bacteria, mammals and 

even plants [3]. This enzyme in combination with creatininase (creatinine 

amidohydrolase) and creatinase (creatine amidinohydrolase), have been used in clinics 

for determination of creatinine which is important to estimate the function of kidney. 

Monomeric SOX is a flavoprotein with 390 aminoacids and a molecular weight of 43.1 

KDa. This enzyme contains covalently bound flavine whereas heterotetrameric SOX 

contains covalently and noncovalently bound FAD and NAD+ and covalently bound 

FMN (Fig. 1).   
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Fig. 1. Sarcosin oxidase (SOX). Amino acid composition of SOX (A). Structural model of SOX from the 
Expasy database (B). Trindeor reaction scheme used for sarcosine detection and SOX activity. 

 

We report the effect of temperature on the sarcosine oxidase reaction. The 

procedures for determination of the enzymatic thermostability as well as its 

characterization are described below. 

 

Materials and Methods 

Measurement was performed at 25 °C for 1 hour using an Infinite reader F50 

(TECAN, Switzerland) on a polystyrene plate (Gama group a.s., Czech Republic). 

Before first use, the plate was always washed with HydroFlex ELISA 8/2 (TECAN, 

Switzerland). Absorbance in all samples was measured at time 0 and then every other 

minute. 0.2 M phosphate buffer (pH 8), 4-aminoantipyrine (0.1‒5 mM), and phenol (1‒

25 mM) were used for SOX activity measurement reaction with the sample (sarcosine). 

The measurement was performed at a wavelength of 500 nm at laboratory temperature 

(25 °C). 

For the analysis of sarcosine oxidase activity the SDS-PAGE with silver staining 

has been used. Gels (7.5%) were prepared using acrylamide stock solution 30% (m/V) 

with bisacrylamide 1% (m/V). Separating gel contained: acrylamide 7.5% (m/V), 

bisacrylamide 0.5% (m/V), 0.4 M Tris/HCl, 0.1% (m/V) sodium dodecyl sulfate (SDS), 

pH 8.8. Stacking gel contained: 4.5% acrylamide (m/V), 0.15% bisacrylamide (m/V), 

0.1% SDS (m/V), 0.1 M Tris/HCl, pH 6.8. Nanoconstructs were diluted 2:1 with a 

loading buffer (PLB Max). Each well contained 15 µl of the diluted solutions. 

Electrophoretic measuring conditions were: 120 V, 1.5 hours in a running buffer (24 

mM Tris, 0.2 M glycine and 3 mM SDS).  

 

661



Results and Discussion  

Assay of sarcosine oxidase activity 

Enzymatic methods are appropriate for the automated determination of 

creatinine, uric acid, triacylglycerol, cholesterol, glucose and other analytes using 

Trinder’s reaction [4]. This reaction is based on the use of a suitable pigment (such as 

aminoantipyrin and other suitable molecules) in the presence of peroxide and 

peroxidase [5]. The reaction produces a quinoneimine dye which is evaluated by 

photometric systems [6]. The introduction of this reaction into clinical biochemistry 

brought significant improvements in specificity and selectivity in conjunction with 

substrate specific enzymes [7]. Nanomedicinal approaches bring technologies with high 

sensitivity, significantly lower operating costs and are applicable to biomolecular 

analysis [5, 8-10].  Sarcosine oxidase catalyses the conversion of sarcosine into glycine, 

formaldehyde and hydrogen peroxide (H2O2) see in Fig. 1C. The hydrolysis of 

sarcosine in the presence of 4-AAP  forms a typical VIS spectrum (maximum about 540 

nm, Fig. 2A). In reaction solution No. 1 a typical reaction occurs according to Fig. 2C, 

the maximum of the signal was observed at 60 minutes. Changes in the SOX activity 

were monitored with sarcosine additions (0, 15.6, 31.2, 62.5, 125, 166 and 216 µM) in a 

phosphate buffer at pH 8. Its activity was monitored spectrophotometrically by 

evaluation of kinetic dependence (sensing of absorbance in min interval) as shown in 

Fig. 2B. The average reaction rate of sarcosine hydrolysis was 0.30 ± 0.05 AU/s.  The 

average Michaelis-Menten Km was determined as 2.62 ± 0.02 µM, Fig. 2 D, E.  

To determine the effect of temperature on the SOX reaction, the enzyme activity 

was measured at various temperatures (5, 15, 20, 30, 35, 40, 50 and 60 °C). For 

determination of the enzymatic thermostability, the enzyme solution was incubated for 

60 min. For SOX activity measurement, the concentration of SOX of 1 mg/100 µl was 

used. For the reaction with substrate (sarcosine), phosphate buffer (pH = 8), 4-AAP, 

sarcosine oxidase (SOX) and diluted HRP were used. Standard solutions of sarcosine 

were prepared at concentration (90, 188, 375, 750, 1000, 1300 μM) using ultra-pure 

water. 
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Fig. 2. The SOX activity tracking. VIS record of the course of reaction with 4-AAP at time 0 to 60 min 
(A). Changes in absorbance to reaction time depending on sarcosine concentration (0, 15, 30, 60, 125, 

170 and 220 µM) (B). The hydrolysis of sarcosine in the presence of 4-AAP is observable by color 
change in time(C). Reaction kinetics of SOX 1 mU, sarcosine 100 mM Lineweavera and Burk (D); 

kinetic model by Michealis and Menten (E). 
 

The reactions were performed in 96-well microtiter plates and the absorbance 

was measured by a microplate reader. The total volume of each reaction was 300 μL. 

Reactions were performed by adding 50 μL of sarcosine solution and 250 μL of reaction 

mixture. The rate of formation of colored product (absorbance) was immediately 

measured at 540 nm at laboratory temperature every minute for 60 min (Fig. 3).  

 

Fig. 3. Experimental scheme. Sarcosin is mixed with SOX, which has been incubated at various 
temperatures. Incubation takes place in reaction solution with 4-AAP. 
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Tracking the protein profile of the used SOX, a large number of different proteins or 

more complex SOX structures were found (Fig. 4A). The behavior of SOX after 

exposure to various temperatures (according to Fig. 3) during the Tinder reaction. The 

final color reaction is well analyzable visually (Fig. 4B). Fig. 4C shows a typical 

sarcosine hydrolysis reaction curve. The course of the reaction was intense. If SOX is 

exposed to temperatures above 45 °C, inhibition of enzymatic activity will be observed 

(Fig. 4D). 

Fig. 4. Tracking SOX activity after exposure to elevated temperature. The typical SOX protein 
profile used in the experiment (10, 5, 2.5, 1.25, 0.625 µg) per well (A); the hydrolysis of sarcosine in the 
presence of 4-AAP is observable by color change (B). Changes in absorbance to reaction time depending 
on sarcosine concentration (0, 15, 30, 60, 125, 170 and 220 µM). SOX was exposed to 35 °C for 60 min 

(C). Changes in the integral of the reaction curves to SOX exposed to different temperatures for 
60 min (D). 

 

Conclusion 

Fast diagnosis is essential for effective initiation of treatment. Sarcosine is 

extensively investigated as a potential tumor marker of prostate cancer[11, 12]. 

Trinder’s reaction with SOX provides a very good analytical response[13]. However, a 

critical part of the test is SOX. This work showed that SOX is relatively unstable when 

exposed to temperatures up to 45 °C.   
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Abstract 

Comparing values of vitamin C in selected kinds and varieties of fruit and vegetable.  
The aim of work was to determine the amount of vitamin C in selected kinds of fresh fruit (pineapple, 

kiwi), vegetable (varieties of bell peppers - Elephant ear, Cetyna, Bello uvo, Melita F1, Slovakia, Kapirex Fl, 
Parsley leaves, Broccoli) and compare values of vitamin C in single varieties of bell peppers. Using an 
oxidimetric titration we affirmed  Vitamin C in selected fruit and vegetable.  Most of the vitamin C was found in 
parsley leaves to a level 193,2 mg/100g. The result of comparing vitamin C values between varieties of bell 
peppers was 2,5 times difference between maximum and minimum measured value. Considering all the factors 
affecting the quantity of vitamin C we observe, that the values  can vary according to storage time and the 
weather during which product was grown.  
  

Keywords: ascorbic acid; oxidative effects; titration; varieties of bell pepper  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vitamín C – kyselina askorbová je biela kryštalická látka dobre rozpustná vo vode. 

Kvôli asymetrickým uhlíkom C-4 a C-5 vykazuje kyselina askorbová izomériu. Vitamín C je 

L-enantiomér, jeden zo štyroch optických izomérov - kyselina L-askorbová, kyselina D-

askorbová, kyselina L-isoaskorbová a kyselina D-isoaskorbová. Zo všetkých stereoizomérov 

vykazuje aktivitu vitamínu C iba kyselina L-askorbová [1].  

Vitamín C zahŕňa dve biologicky aktívne formy kyseliny askorbovej, ktoré sa 

vyskytujú v prírode: redukovanú (kyselina askorbová) a oxidovanú (kyselina 

dehydroaskorbová). Podľa Hegedȕsovej et al. [2] kyselina L-askorbová je základná 

biologicky aktívna forma, avšak L-dehydroaskorbová kyselina (DHA - dehydroascorbic acid), 

ktorá je produktom oxidácie, vykazuje taktiež určitú biologickú aktivitu. V mnohých 

zahradníckych produktoch (ovocie, zelenina) predstavuje DHA menej ako 10 % celkového 

obsahu vitamínu C, pričom jej obsah sa mierne zvyšuje počas skladovania. 

Za katalytického pôsobenia ťažkých kovov (Fe, Cu) môže kyselina askorbová 

účinkovať ako redukovadlo, kedy redukuje druhú látku a sama sa pritom oxiduje. Preto je 

veľmi efektívny antioxidant [1]. Zohráva významnú úlohu pri ochrane lipidov, proteínov, 

DNA a spermií proti oxidačnému poškodeniu. Ochraňuje bunky pred samovoľnou oxidáciou, 

pred oxidačnými účinkami voľných radikálov a reaktívnych foriem kyslíka. Môže pôsobiť aj 

ako antikarcinogén. Obmedzuje tvorbu nitrózamínov (rakovinotvorných látok), ktoré 
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pochádzajú z dusičnanov obsiahnutých v potravinových zdrojoch [2]. Znižuje riziko 

kardiovaskulárnych chorôb, bolo preukázané, že interakcia hladiny hsCRP (C-reaktívneho 

proteínu, ktorý úzko súvisí s vitamínom C) vyššej ako 3 mg/l a súčasný deficit vitamínu C 

vyvolala 2,3-násobne vyššie riziko srdcových príhod  ako u ľudí s adekvátnou hladinou 

vitamínu C [3]. Zvyšuje odolnosť organizmu voči infekciám tým, že podporuje rôzne 

bunkové funkcie vrodeného aj adaptačného imunitného systému [4]. Podporuje tvorbu 

bielych krviniek, pozitívne stimuluje leukocyty k zvýšenej degradácií baktérií a vylučovaniu 

protilátok a tým zvyšuje odolnosť organizmu voči rôznym infekciám [2]. Spevňuje steny 

kapilár a ciev, udržuje zdravé ďasná, pomáha liečiť rany, v súvislosti s tvorbou kolagénu 

podporuje vývoj a tvrdosť kostí, zubov a chrupaviek, ovplyvňuje rast a obranyschopnosť 

organizmu [1].  

 Cieľom práce je spracovanie účinkov vitamínu C na ľudský organizmus a stanovenie 

množstva vitamínu C v mg/100 g vo vybraných druhoch čerstvého ovocia a zeleniny 

pomocou titračnej metódy. Súčasťou práce je aj porovnanie množstva vitamínu C v rôznych 

odrodách papriky zeleninovej. 

 

Materiál a metódy 

Množstvo vitamínu C sme stanovovali pomocou oxidometrickej titrácie 2 paralelnými 

meraniami vo vybraných druhoch čerstvej zeleniny a ovocia: zeleninová paprika - odrody 

Slonie ucho, Cetyna, Bello uvo, Melita F1, Slovakia, Kapirex F1, petržlenová vňať, brokolica, 

kiwi a ananás. Zeleninová paprika a petržlenová vňať pochádzala z Botanickej záhrady 

Katedry zeleninárstva FZKI SPU v Nitre a ostatné zeleninové druhy a ovocie z obchodného 

reťazca. 

Titračnú analýzu sme uskutočnili v dvoch termínoch s odstupom 1 mesiaca. Prvá 

analýza zeleninovej papriky bola vykonaná 16. 10. 2018, a druhá 15. 11. 2018, po prvých 

zimných mrazoch. Paprika zeleninová je záhradnícky produkt vysoko citlivý na chlad, preto 

dochádza k zníženiu hladiny vitamínu C v plode papriky variant Kapirex F1, ktorá bola 

skladovaná a jej analýza bola vykonaná 15. 11. 2018. Ostatné zeleninové a ovocné druhy boli 

analyzované 15. 11. 2018. 

Testované vzorky zeleninových paprík pozostávali zo všetkých troch farebných odrôd. 

Očistené plody sme zhomogenizovali 5% roztokom kyseliny trichlóroctovej a po dvoch 

hodinách macerácie v tme sme ich prefiltrovali. Získali sme bezfarebný číry filtrát, ktorý sme 

následne titrovali roztokom 2,6-dichlórfenolindofenolu do prvého slaboružového sfarbenia. 

Namerané hodnoty sme dosadili do vzorca na výpočet vitamínu C v mg/100g a získali 
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výsledné hodnoty. 

 

Výsledky a diskusia 

Zistené priemerné hodnoty vitamínu C v analyzovaných ovocných a zeleninových 

druhov sú graficky spracované na obrázku 1. 

 

 
Obr. 1. Obsah vitamínu C v analyzovanom ovocí a zelenine 

 

Zistený priemerný obsah vitamínu C v plode petržlena (konkrétne v petržlenovej 

vňati) je 193,2 mg vitamínu C na 100 g. Nami nameraný výsledok je podobný (na 107,93 %) 

s literárnymi údajmi, ktoré uvádzajú obsah vitamínu C v petržlenovej vňati na úrovni 179 mg 

na 100 g [5]. Problematiku čerstvej, sušenej a mrazenej pretržlenovej vňate skúmal Roslon et. 

al. [6]. Pri hodnotení vplyvu tepelného procesu na obsah vitamínu C zistil významné rozdiely 

v prípade všetkých pozorovaných variantov. V čerstvej byline boli najvyššie hodnoty a potom 

došlo k rýchlemu znižovaniu hladiny vitamínu C u mrazenej byliny, najnižšie hodnoty boli 

zistené v treťom variante - suché byliny. 

Priemerný obsah vitamínu C v plode brokolice je 53,48 mg vitamínu C na 100 g. 

Nami nameraný výsledok je podobný (na 46,91 %) s literárnymi údajmi, ktoré uvádzajú 

obsah vitamínu C v plode brokolice na úrovni 114 mg na 100 g  [5]. Podľa Hegedűsovej et al. 

[2] sa v plode brokolice nachádza množstvo 60,3 mg vitamínu C na 100 g. Nami nameraný 

výsledok je na úrovni 88,68 % týchto literárnych údajov. 
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Nami zistený priemerný  obsah vitamínu C v plode kiwi je 47,27 mg vitamínu C na  

100 g. Nami nameraný výsledok je podobný (na 66,57 %) s literárnymi údajmi, ktoré 

uvádzajú obsah vitamínu C v plode kiwi na úrovni 71 mg na 100 g  [5]. Podľa Hegedűsovej et 

al. [2] sa v plode kiwi nachádza množstvo 80 mg vitamínu C na 100 g. Nami nameraný 

výsledok je na úrovni 59,09 % týchto literárnych údajov. Rozdiel hodnôt môže byť spôsobený 

rozdielnym druhom kiwi, krajinou pôvodu a obdobím zberu. 

Priemerný obsah vitamínu C v plode ananásu je 46,23 mg vitamínu C na 100 g. Nami 

nameraný výsledok je podobný (na 58,59 %) s literárnymi údajmi, ktoré uvádzajú obsah 

vitamínu C v plode ananásu na úrovni 78, 9 mg na 100 g [7]. Vyššia rozdielnosť hodnôt môže 

byť spôsobená druhom, krajinou pôvodu a obdobím zberu.  

Zeleninová paprika patrí medzi potraviny vysoko bohaté na vitamín C. Táto zelenina 

obsahuje pomerne vysoké množstvo vlákniny. Obsahuje 30 rôznych druhov karotenoidov, z 

ktorých telo produkuje vitamín A. Obsahuje veľké množstvo fytonutrientov, ako je 

aminokyselina cysteín. Vedci zistili, že obrovské množstvo živín v paprike znižuje riziko 

vzniku kardiovaskulárnych ochorení alebo cukrovky 2. typu [8]. Chilli papričky sú navyše 

bohaté na kapsaicín, zlúčeninu, ktorá je zodpovedná za ich horúcu chuť. Kapsaicín môže tiež 

zmierniť bolesť a zápal [9]. 

 Množstvo vitamínu C v rôznych variantoch toho istého plodu sa môže líšiť až  

o 67,59 mg vitamínu C na 100 g plodu. Rozdiel medzi maximálnym nameraným množstvom 

a minimálnym nameraným množstvom vitamínu C je 2,5-násobný. Zatiaľ čo  

v paprike Slonie ucho sme zistili množstvo 113,13 mg vitamínu C na 100 g, v paprike 

Kapirex F1 sme zistili množstvo na úrovni 45,54 mg vitamínu C na 100 g (Obrázok 2). 

 Hodnoty vitamínu C môžu kolísať v závislosti od týchto faktorov. Viaceré literárne 

zdroje sa zhodujú, že hodnoty vitamínu C červenej papriky zeleninovej sú vyššie ako  

v zelenej paprike zeleninovej. Podľa Mattheis (2013) červená paprika obsahuje 190 mg 

vitamínu C na 100 g, zatiaľ čo paprika zeleninová obsahuje o tretinu menej vitamínu C  

(120 mg/100 g). Americký výskum [10] tvrdí, že rozdiel medzi farbami paprík v súvislosti  

s antioxidačnými účinkami nie je veľký, i keď schopnosť zachytenia voľných radikálov sa 

preukázala najnižšia u zelenej papriky.  

 So zreteľom na všetky faktory ovplyvňujúce množstvo vitamínu C  

v záhradníckych produktoch konštatujeme, že tieto hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od doby 

skladovania, nepriaznivých podmienok počasia, počas ktorého bol plod pestovaný, kvality 

pôdy a poľnohospodárskej techniky. Podľa Valšíkovej [11] vitamín C alebo kyselina 

askorbová má labilnú povahu, je eliminovaná alebo znehodnotená do určitej miery 
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bezprostredne po zbere, ale skladovanie a spracovanie po zbere tiež prispievajú k jej 

degradácii, ako môžme vidieť u papriky odrody Kapirex F1 (Obrázok 2). Jej hodnota je 

výrazne nižšia, ako sú všeobecne uvádzané hodnoty papriky v priemere.  

 

 
Obr. 2.  Množstvo vitamínu C v rôznych odrodách papriky 

 

Záver 

Práca obsahuje spracovanie účinkov vitamínu C na ľudský organizmus a určenie 

množstva vitamínu C v mg na 100 g vo vybraných druhoch čerstvého ovocia a zeleniny.  

Prínosom práce je zistenie obsahu vitamínu C v rôznych druhoch ovocia a zeleniny a 

oboznámenie verejnosti s jeho dostupnosťou v týchto plodoch.  

Zistili sme, že vitamín C zohráva nezastupiteľnú funkciu v životných procesoch 

ľudského organizmu. Je to veľmi silný antioxidant, ktorý chráni dôležité bunky pred 

oxidačnými účinkami voľných radikálov a oxidačným stresom v prostredí. Funguje ako 

prevencia voči srdcovým ochoreniam, stimuluje tvorbu kolagénu a podporuje rôzne bunkové 

funkcie vrodeného aj adaptačného imunitného systému. 

Potvrdili sme prítomnosť vitamínu C vo vybraných plodoch. Zistili sme, že 

z analyzovaných druhov sa najviac vitamínu C nachádza v petržlenovej vňati a to na úrovni 

193,2 mg vitamínu C na 100 g vňati. Celkové hodnoty obsahu vitamínu C v ostatných 

zeleninových druhoch sa pohybujú od 46,23 – 192,3 mg/100 g plodu.  

Výsledkom porovnania hodnôt vitamínu C medzi odrodami papriky zeleninovej bol 

2,5-násobný rozdiel medzi maximálnou a minimálnou nameranou hodnotou. Tieto hodnoty sa 
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môžu líšiť v závislosti od doby skladovania a počasia, počas ktorého bol plod pestovaný. 

Pretože množstvo vitamínu C nezávisí len od druhu plodu, ale aj od jeho odrody, porovnanie 

slúži pre lepšiu predstavu o tom, aké veľké rozdiely môžu vzniknúť  medzi hodnotami 

jednotlivých odrôd plodu.  
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Abstract 
Identification of flavor and fragrance compounds in flowers of plant Siraitia grosvenori by using 

SPME/ GC-MS methods. 
Solid phase micro extraction coupled with GC-MS has been used in the present study for isolation and 

identification of volatile components from Siraitia grosvenori flowers, a herbaceous vine used as a natural 
sweetener or medicine. Concerning our previous research, we assumed, SPME fiber coated with 
divinylbenzene/carboxene/polydimethylsiloxane combination, was very smart, ecological and efficient method 
for isolation of volatiles without damaging the sample itself. Based on mass spectra were able to identify more 
than 50 compound. Among these compounds were obtained compounds such as alpha farnesene, linalool, D-
limonene, caryophyllene and many others. Mixture of all these compounds is responsible for the very special 
odor of these flowers, as well as the taste of S. grosvenori flowers tea. 
 

Keywords: gas chromatography; mass spectra; solid phase micro extraction; odor; flowers. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Solid phase mikro extrakcia je metóda pomerne rýchla, veľkou výhodou je, že nie je 

nutné používať žiadne rozpúšťadlá, čím sa stáva vhodnou alternatívou k tradičným 

extrakčným metódam. Práve tento variant extrakcie bol použitý ako jednoduchšia 

a ekologickejšia metóda extrakcie v porovnaní s použitím tradičných extrakčných metód, 

ktoré sme používali v rámci nášho výskumu v minulosti. Siraitia grosvenori je čínska rastlina 

používaná veľmi často v tradičnej čínskej medicíne. Jej bohaté účinky na ľudské zdravie sú 

popísané vo veľkom množstve farmakologicky zameraných prác [1]. Táto rastlina je však 

zaujímavá nielen svojimi medicínskymi účinkami, ale jej ovocie je používané aj ako nízko 

kalorické prírodné sladidlo viac než 300-krát sladšie, než bežný cukor [2]. Rastlina je 

špecifická však nielen svojimi sladkými zložkami v podobe rôznych triterpénov 

a terpenoidov, ale práve jej kvety sú zaujímavé z pohľadu veľkého množstva obsiahnutých 

vonných látok.  

Naším cieľom bolo izolovať vonné látky z kvetov S. grosvenori za použitia modernej 

ekologicky atraktívnej extrakčnej metódy akou je SPME a identifikovať čo najväčšie 

množstvo vonných látok pomocou separačnej metódy – plynovej chromatografie s následnou 
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detekciou jednoduchého kvadrupólového MS.   

Materiál a metódy 

 Základným materiálom pre extrakciu vonných látok boli suché kvety rastliny Siraitia 

grosvenori, ktoré boli zakúpené od firmy 

Xi’an Sost Biological Science & Technology Co.,Ltd s deklarovaným zberom kvetov 

z oblasti mesta Guilin v kraji Guangxi Zhuang v Číne a voľným sušením kvetov bez použitia 

sušiarne. Na extrakciu sme použili 2,54 g sušených kvetov, ktoré sme uzavreli v 20 ml vialke 

do ktorej bolo cez vrchné septum zavedené SPME vlákno. Extrakcia prebiehala 30 minút, 

kedy bola vialka so vzorkou zahrievaná v termickom bloku pri 40° C.  

 Na extrakciu vonných látok bolo použité SPME vlákno o priemere 85 mm a 50/30 mm 

DVB/CAR/PDMS typu a SPME holder (Supelco, Bellefonte, PA, USA). Vlákno bolo pred 

použitím kondicionované podľa inštrukcií výrobcu.  

 GC-MS spektrá boli merané na prístroji Agilent 5973N s použitím kolóny DB-WAX 

(30 m x 250 µm x 0,50 µm) za konštantného tlaku, teplotným gradientom od 40° C do 260° C 

(5° C/min). V metóde bol používaný split pomer 5:1. GC spektrá boli  namerané a spracované 

pomocou softwaru Agilent Chemstation. 

 MS detekcia bola zabezpečená bežnou ionizačnou metódou tzv. electron impact (70 

eV). Teplota transfer line bola nastavená na 240° C. MS analyzátor operoval vo full scan 

móde (medzi m/z 29 and 450) a solvent delay čas bol nastavený na 2 min. MS spektrá boli 

vyhodnotené pomocou knižnice spektier NIST14. 

 

Výsledky a diskusia 

Metódou SPME sme extrahovali vonné látky z kvetov rastliny Siraitia grosvenori. 

Ako môžeme vidieť na chromatograme (Obr.1), použitá extrakčná metóda je veľmi účinná, 

jednoduchá a rýchla v porovnaní s tradičnými metódami extrakcie ako napr. extrakcia 

s použitím Soxhletovho aparátu, ktorá je pomerne časovo náročná, vyžaduje vyššie teploty 

a organické rozpúšťadlá. Na druhej strane však pomerne veľkou nevýhodou SPME extrakcie 

sú ešte stále vysoké vstupné náklady na zakúpenie SPME vlákna a nosiča vlákna 

a špeciálneho GC lineru vhodného pre nápich SPME vlákien. Medzi prchavými látkami bolo 

identifikovaných viacero esterov, alkoholov, aldehydov, ketónov alebo kyselín. Z dôvodu 

veľkého množstva píkov uvádzame identifikáciu všetkých zlúčenín v tabuľke č.1.    
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Obr.1. GC spektrum vonných látok extrahovaných z kvetov S. grosvenori 

 
Tab. 1. Zoznam identifikovaných zlúčenín na základe MS 

Retenčný čas 

[min] 

GC % Zlúčenina 

2.744 0.177 propanal 

3.142 0.625 metylester kyseliny octovej 

4.048 2.818 etylester kyseliny hydroxy-octovej 

4.247 0.206 metyl-propionát 

4.357 0.502 2-metylbutanal 

4.436 0.540 3-metylbutanal 

4.715 0.144 etanol 

5.123 0.494 2-etylfurán 

5.671 0.483 valeraldehyd 

8.170 4.240 hexanal 

10.161 0.951 pent-1-én-3-ol 

10.340 0.269 3-metylcyklopentyl-acetát 

11.007 0.707 metylester kyseliny hexánovej 

11.306 0.463 (R)-limonén 

12.251 0.390 2-pentylfurán 

12.679 0.985 pentán-1-ol 

15.288 0.653 6-metyl-5-heptén-2-ón 

15.527 0.608 2,2-dimetyl-3-propyl oxirán 

16.453 1.623 (E)-hex-3-én-1-ol 
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16.841 0.836 3,5,5-trimetylhexyl acetát 

18.125 0.578 Okt-1-én-3-ol 

18.245 14.895 kyselina octová 

18.842 0.611 etyl 2-(5-metyl-5-vinyltetrahydrofuran-2-yl)propán-2-yl 

karbonát 

19.151 0.782 2-etylhexán-1-ol 

20.206 1.142 okta-3,5-dién-2-ón 

20.495 6.760 kyselina propánová 

20.644 2.116 linalool 

21.241 0.494 kyselina 2-metylpropánová 

21.420 0.530 bután-2,3-diol 

21.510 0.506 (E,E)- okta-3,5-dién-2-ón 

21.868 1.012 izobornyl-acetát 

22.147 0.392 karyofylén 

22.705 0.766 kyselina butánová 

22.874 0.396 metylester kyseliny benzoovej 

23.193 0.586 butyrolaktón 

23.700 1.848 metylester kyseliny hexánovej 

24.447 0.680 kyselina fenyl-3-adamantánová 

25.273 1.832 kyselina pentánová 

25.492 0.709 alfa farnesén 

25.871 0.545 (1S-cis)- 1,2,3,5,6,8a-hexahydro-4,7-dimethyl-1-(1-

methylethyl)-naftalén 

27.653 2.468 kyselina heptánová 

28.320 1.346 bicyklopentyl-1,1'-dién 

28.549 26.818 benzyl alkohol 

29.307 2.292 fenyletyl alkohol 

29.501 6.475 3,3-bicyklopentenyl 

29.600 0.370 6-aminoindolín 

30.609 0.288 1-(1H-pyrol-2-yl)-etanón 

31.147 0.102 tricyklo[4.2.1.1(2,5)]dekán 

Na základe hmotnostných spektier bolo identifikovaných viac než 50 zložiek, ktoré sa 

podieľajú na špecifickej vôni kvetov S. grosvenori a tiež chuti čaju pripravovaného z týchto 

kvetov. Spomedzi týchto látok stoja za zmienku viaceré vonné a chuťové látky, ktoré sú hojne 

používané v rámci tzv. FF priemyslu (tzn. „flavor and fragrance industry“). Vzhľadom na 

veľké množstvo identifikovaných látok sa zameriame len na tie významnejšie.  

Vône a chute jednotlivých zložiek samozrejme veľmi úzko závisia od koncentrácie, 
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v akej sa vyskytujú. V našom prípade množstvá vonných a chuťových látok varírovali od 0,1 

% až do viac než 20 %, čo spolu vytvorilo veľmi jedinečnú vôňu kvetov.  

Príkladom týchto látok môžu byť identifikované aldehydy ako valeraldehyd (0,5 %), ktorý v 

potravinárskych príchutiach zabezpečuje kávovú až orieškovú vôňu a je pomerne často 

využívaný ako topnote v kávach alebo čokoládových príchutiach [3]. Ďalším zaujímavým 

aldehydom je hexanal (4,2 %), ktorý v potravinárskych príchutiach vytvára ovocnú príchuť 

[4], trojicu nižších aldehydov uzatvára propanal s veľmi zemitým až éterickým tónom (0,18 

%) [5].   

Pomerne očakávanými zložkami boli D-limonén (0,5 %) [6] alebo linalool (2,1 %) [7], ktoré 

vôni dodávajú tzv. „zelený“ charakter až drevité vône.  

 Pomerne prekvapivá bola prítomnosť karyofylénu (0,7 %) alebo  alfa farnesénu (0,4 %), 

ktoré celkovej vôni dodávajú teplé, drevité až sladké  tóny [8,9]. Zaujímavou zložkou 

s mliečnou arómou je aj butyrolaktón, ktorého výskyt v rastlinných extraktoch nebýva bežný 

(0,6 %) [10]. Najväčšie zastúpenie (26,8 %)  spomedzi identifikovaných látok má benzyl 

alkohol, ktorý nie je v kvetoch žiadnym prekvapením, nakoľko vytvára kvetinovú, sladkú až 

ovocnú vôňu [11]. Celkovú vôňu dotvárajú aj viaceré karboxylové kyseliny (napr. kyselina 

octová 14,8 %, kyselina propánová 6,8 %, kyselina heptánová 2,3 %) a rôzne deriváty 

karboxylových kyselín predovšetkým estery – metyl propionát 0,2 %, Metylester kyseliny 

hexánovej 1,8 %, Etylester kyseliny hydroxy-octovej 2,8 %). 

 

Záver 

Pomocou extrakčnej metódy solid phase microextraction (SPME) bolo izolovaných 53 

zložiek podieľajúcich sa na vôni kvetov S. grosvenori, rovnako aj látok vytvárajúcich chuť 

čaju z týchto kvetov. Jednotlivé zložky boli identifikované na základe hmotnostných spektier. 

V rámci toho boli identifikované rôzne alkoholy, alifatické a cyklické alkény, karboxylové 

zlúčeniny a ich deriváty, či dokonca terpény. Všetky tieto zložky spolu vytvárajú veľmi 

špecifickú vôňu kvetov  S. grosvenori. Tieto komponenty sa takisto prejavujú aj 

v charakteristickej chuti čaju, ktorý je odporúčaný v rámci tradičnej čínskej medicíny.  
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Abstract 
Structural analysis of O-specific polysaccharides from Vibrio cholerae O139. 
Cholera is still a widespread disease, which is one of the many reasons why research is being 

undertaken to prepare new vaccines for this infectious disease. Many analytical methods, such as mass 
spectrometry, contribute to the emergence of new knowledge about Vibrio that may lead to the preparation of 
new vaccines. The aim of this work is structural analysis associated with the separation of O-specific 
polysaccharides of V. cholerae O139. Two types of semi-preparation cartridges were used for separation: 
Grasphere ™ Adsorbent and Supelclean ™ ENVI-Carb ™ SPE Bulk Packing. Subsequently, the separated 
fractions were analyzed by high resolution mass spectrometry. Among other things, we used the possibility of 
LC-MS separation in combination with an automated fractional collector, and for the comparison of results we 
also report measurements using direct sample injection. 

 
Keywords: Vibrio Cholerae; O-specific polysaccharides; mass spectrometry; liquid chromatography. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Cholera je nebezpečné infekčné ochorenie hnačkového charakteru vyvolané gram-

negatívnou baktériou Vibrio cholerae.  Aj napriek vedeckému pokroku je považovaná za 

celosvetový zdravotný problém [1]. Jej výskyt je najčastejší v oblastiach, ktoré bývajú 

postihované prírodnými katastrofami alebo vojnovými konfliktmi (ako napríklad Bangladéš, 

Somálsko, Pakistan), ktoré bývajú príčinou zlých hygienických podmienok v týchto 

oblastiach [2].  

Vysoký výskyt tohto ochorenia (približne 100 000 nových prípadov ročne) je 

dôvodom, prečo sa kladie dôraz na výskum v oblasti prípravy nových vakcín voči tomuto 

ochoreniu [3]. Hlavným cieľom je priniesť nové poznatky a originálne prístupy ku konštrukcii 

subcelulárných vakcín proti patogénu Vibrio cholerae O139. K dosiahnutiu tohto cieľa 

napomáhajú mnohé analytické metódy, ako napríklad hmotnostná spektrometria v spojení 

s HPLC. 

Cieľom tejto práce je teda štruktúrna analýza spojená so separáciou O-špecificky 

viazaných polysacharidov baktérie Vibrio cholerae O139 [4,5,6]. Na separáciu boli použité 

rôzne typy náplní do semi-preparatívnych chromatografických kolón, ktorých separačná 

účinnosť porovnala. Jednotlivé separované frakcie boli na záver analyzované metódou 

hmotnostnej spektrometrie. 
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Materiál a metódy 

 Plášť vyprázdnenej chromatografickej kolóny (8 mm × 250 mm) sa premyl striedavo 

metanolom a 2-propanolom. Následne sa v 50 %-nom roztoku metanolu sonifikovali frity (3 × 

15 min) a celá kolóna sa vysušila. Vysušená kolóna bola naplnená sorbentom Grasphere™ 

Adsorbent. Rovnakým spôsobom bola naplnená kolóna sorbentom Supelclean™ ENVI-

Carb™ SPE Bulk Packing. Po naplnení sa kolóna zatlačila.  

 Vzorky V. cholerae O139 boli rozpustené v 200 µl 0,1 %-ného roztoku kyseliny 

trifluóroctovej. 

 HPLC separácia prebehla na zariadení Thermo Scientific Accela™ (Thermo Fisher 

Scientific). Gradient, pri ktorom separácia vzoriek viď Tab. 1. 
Tab. 1. HPLC gradient použitý na separáciu látok 

t [min] A [%] B [%] C [%] 
-3 95 5 - 
0 95 5 - 

30 75 25 - 
35 - 100 - 
43 - - 100 

 

Mobilná fáza A je 0,1 % kyselina trifluóroctová, B je 100 % acetonitril a C je 95 % 

vodný roztok metanolu. Prietok mobilnej fázy bol 1,8 ml/min a nástrek vzorky bol 10 µl. Ako 

štandard bol použitý roztok Epithalon-u (10 mg/ml). 

Po separácii sa jednotlivé frakcie odparili na zariadení Eppendorf™ Concentrator 

Plus. Odparené frakcie sa zriedili v 200 µl destilovanej vody. Z takto pripravených roztokov 

sa odobralo 5 µl a rozpustilo sa na 50 µl vodný roztok.  

Následná LC-MS analýza bola vykonaná na zariadení Orbitrap Velos Pro (Thermo 

Scientific). Objem nástreku vzorky bol 10 µl. Analýza mala izokratický charakter, kde 

mobilná fáza pozostávala z kyseliny mravčej a metanolu v pomere 50:50. 

MS analýza prebiehala v negatívnom móde ESI v rozsahu m/z: 500 - 2000 (resp. 900 - 

2000) vo formáte full scanu.  

  

Výsledky a diskusia 

 Pred samotnou identifikáciou jednotlivých O-špecificky viazaných polysacharidov 

baktérie V. cholerae O139 bolo potrebné jednotlivé polysacharidy účinne rozdeliť. Separácia 

zmesi polysacharidov prebiehala dvoma spôsobmi. V prvom prípade bola zvolená separácia s 

využitím stacionárnej fázy Grasphere™ Adsorbent a ďalej bola využitá aj stacionárna fáza 
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Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Bulk Packing.  

 Na základe porovnania výsledkov meraní na oboch stacionárnych fázach bolo zjavné, 

že použité stacionárne fázy vykazovali pri daných podmienkach nižšiu separačnú účinnosť 

ako bolo očakávané (viď obr. 1 a 2). 

 

 
Obr. 1. MS spektrum OSP V. cholerae O139 po separácii na stacionárnej fáze Supelclean™ ENVI-Carb™ 

SPE Bulk Packing  
 

 
Obr. 2. MS spektrum OSP V. cholerae O139 po separácii na stacionárnej fáze Grasphere™ Adsorbent 

 
  

 Celá zmes obsahovala viaceré formy polysacharidu (kolitózne aj nekolitózne), pričom 
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našim cieľom bolo získanie čistejšej kolitóznej formy pre účely ďalšieho výskumu.  

 Vzhľadom na nižšiu separačnú schopnosť sme ďalej zvolili možnosť LC-MS 

separácie v kombinácii s automatizovaným frakčným zberačom a pre porovnanie výsledkov 

uvádzame aj merania s použitím priameho nástreku vzorky.   

 V rámci merania bola vzorka odseparovaná na desať frakcií (prietok 1,8 ml/min, doba 

zberu frakcie 2 min), ktoré boli analyzované: a) LC-MS, b) priamym nástrekom do MS 

systému. Po premeraní všetkých desiatich frakcií bolo zistené, že kolitózna forma sacharidu 

OSP V. cholerae O139 sa nachádza vo frakcii číslo 5 (viď obr. 3).  

 

 
Obr. 3. Porovnanie LC-MS merania frakcie 5 s meraním priamym nástrekom  

 

 Kolitózna forma sacharidu OSP V. cholerae O139 bola detekovaná v MS spektre ako 

adukt [M-H]- = 1281,91388 Da pre LC-MS a [M-H]- = 1281,91295 Da pre priamy nástrek. 

Tieto adukty bolo možné pozorovať aj v predošlých meraniach za použitia stacionárnych fáz 

Grasphere™ Adsorbent a Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Bulk Packing. Po frakcionácii na 

LC bola získaná frakcia, ktorá majoritne obsahovala práve kolitóznu formu sacharidu OSP V. 

cholerae O139. 
 

Záver 

 Z nášho pozorovania vyplýva, že stacionárne fázy Grasphere™ Adsorbent a 
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Supelclean™ ENVI-Carb™ SPE Bulk Packing nemajú dostatočnú separačnú účinnosť. 

Dôvodom môže byť nevhodný materiál stacionárnych fáz alebo fakt, že nám kolitózna forma 

sacharidu zhydrolyzovala v kyseline trifluóroctovej na nekolitóznu formu. 

Momentálne výskum stále prebieha. Separačná schopnosť je stále objektom záujmu 

výskumu a aj preto sa pracuje s ďalšími typmi kolón a stacionárnych fáz, ktoré by vykazovali 

potenciálne vyššiu separačnú účinnosť. Separačnú účinnosť by bolo možné zvýšiť aj zmenou 

podmienok pri analýze, napr. znížením koncentrácie kyseliny trifluóroctovej alebo vysušením 

separovaných frakcií metódou lyofilizácie hneď po ukončení separácie. 

Okrem iného sa pracuje na identifikácii všetkých kolitóznych a nekolitóznych foriem 

sacharidu OSP V. cholerae O139. Predpokladá sa, že ich štruktúra bude presnejšie stanovená 

na základe ich MS2 a MS3 fragmentačných spektier.  
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Abstract 
 Detection of influenza virus by impedimetric biosensor 
 Influenza and other infectious acute respiratory diseases have been known health problem for long time. 
Viruses, intracellular bodies without cell structure dependent on host cells without which they cannot survive, 
are main source of diseases. According to World Health Organization (WHO) influenza is responsible for 250-
500 thousand deaths annually due to inaccurate and insufficient diagnostics methods. Fast and accurate diagnosis 
is a must for effective treatment. This main focus of this work, is to develop system for fast and accurate 
detection of influenza virus type A, subtype H2N2. Detection system is ultra-selective biosensor based on 
antibody MAb 107/L2 to detect H3N2. Using GC electrodes and electrochemical methods we will describe its 
properties. 
 

Keywords:  flu virus;  biosensor;  H3N2; MAb 107/L2;  screen printed GC electrodes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Medzi pôvodcov najvážnejších infekčných ochorení súčasnosti patria predovšetkým 

vírusy a baktérie. Vírusy, nebunkové intracelulárne častice selektívne pre daný typ 

hostiteľskej bunky, nie sú schopné replikačného cyklu bez daného typu bunky. Vírusy sa od 

živých organizmov odlišujú najmä tým, že nedisponujú enzymatickým vybavením, nemajú 

charakteristické bunkové zloženie ani proteosyntetický aparát a disponujú vždy iba jedným 

typom nukleovej kyseliny. Aj napriek týmto faktom však tieto infekčné agens/častice 

vykazujú znaky živej hmoty [1]. 

 Chrípkové virióny pozostávajú z troch základných subvírusových komponentov: 

obalová membrána, vrstva matrixu na spodnej strane lipidovej dvojvrstvy 

a ribonukleo-proteínové jadro [4]. Hemaglutinín (HA) a neuraminidáza (NA), ako hlavné 

povrchové glykoproteíny, tvoria funkčný základ pre vstup vírusu do hostiteľskej bunky a jej 

následné infikovanie. Na základe 18 subtypov HA a 11 subtypov NA, je táto antigénna 

variabilita spolu s genetickou variabilitou neustálou výzvou pre výrobu vakcín a vhodných 

diagnostických metód [5, 6]. 

Najdôležitejším krokom v klinickej liečbe pacientov je určenie správnej diagnózy. 

Včasná diagnostika infekcie vyžaduje rýchly a presný diagnostický test. Momentálne 

využívané metódy sú zamerané na existenciu špecifických vírusových antigénov 
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vyvolávajúcich imunologickú reakciu organizmu (imunofluorescenčný test), dokazovanie 

vírusových enzýmov, hemaglutanácia a taktiež sérologické vyšetrenia založené na princípe 

dôkazu špecifických protilátok (ELISA,RIA). Najpresnejšou z metód je však priama izolácia 

mikroorganizmu, kedy sa toto detegovanie stáva časovo a ekonomicky príliš náročným. 

Táto práca sa venuje modelovaniu ultraselektívneho a senzitívneho impedimetrického 

biosenzora, na základe protilátok na detekciu najrozšírenejšieho subtypu chrípkového vírusu 

H3N2, pomocou zvolených GC sieťotlačových elektród, popísaniu jeho vlastností pomocou 

elektrochemických metód. 

 

Materiál a metódy 

V našej práci sme pracovali s roztokmi: fosforečnanový tlmivý roztok (PB) 50 mM, 

pH = 7,5 pozostávajúci z K2HPO4 a KH2PO4; N-hydroxysukcínimid (NHS) 0,2 M; N-3-

(dimetylaminopropyl)-N´-etylkarbodiimid hydrochlorid (EDC) 0,05 M; ľudský sérový 

albumín HSA; monokokálne protilátky MAb 107/L2; analyt z purifikovaného vírusu H3N2; 

fosfátový pufor (PBS), pH=7,4; 5 mM K3Fe(CN)6; deionizovaná voda; defibronovaná konská 

krv.  

Elektrochemická aktivácia elektród prebiehala pomocou chronoampérometrie [1, 2]. 

Počas tohto procesu dochádzalo k oxidácií voľných alkylových skupín, až do vzniku 

karboxylových skupín. Karboxylové skupiny sa následne chemicky aktivovali po nakvapnutí 

10 μl roztoku EDC/NHS (1:1). Dochádza k vzniku kovalentnej peptidovej väzby medzi 

voľnými COOH skupinami na povrchu a NH2 skupinami imobilizovanej protilátky MAb 

107/L2.  

Biosenzor sme charakterizovali pomocou elektrochemickej impedančnej 

spektroskopie (EIS). Pri konštrukcii senzora dochádzalo k naadsorbovaniu molekúl, čím sa 

menila hrúbka vrstvy, čo sa prejavilo zmenou odporu voči prenosu náboj, Rct [1,3]. 

Ekvivalentný obvod tvoria jednotlivé prvky, ktoré majú vplyv na priebeh meraného napätia a 

prúdu [3]. Merania sa uskutočnili v trojelektródovom systéme v 0,01 M PBS s pH = 7,4 a s 

prídavkom 5 mM K3Fe(CN)6. Merania sa uskutočnili pri 50-tich rôznych frekvenciách v 

rozsahu od 0,1 Hz až po 100 kHz. 

 

Výsledky a diskusia 

Po elektrochemickej úprave povrchu elektród sa najprv zisťoval optimálny čas 

chemickej aktivácie pomocou imidov v pomere 1:1 (EDC:NHS). Na základe získaných 

odporov z nameraných impedančných spektier sa posudzovala závislosť času, kedy boli imidy 
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aplikované na povrch elektród. Optimálny čas sme stanovili 12 min, ktorý sme využívali v 

nasledujúcich meraniach. 

Na základe výsledkov z predchádzajúcich meraní sme zvolili 1 nM roztok protilátky, 

ktorý sa následne použil v celej práci pri modelovaní selektívneho biosenzora na rýchlu a 

efektívnu detekciu vírusu H3N2 vo vzorke [4]. 

Meraním elektrochemickej impedancie sa získali odpory, na základe ktorých sa 

posudzovala časová závislosť obsadzovania voľných väzbových miest (epitopov) antigénu s 

príslušnou protilátkou. Antigén predstavovala vzorka s koncentráciou 100 pg/ml vírusu 

H3N2. Následným prikvapkávaním 10 μl roztoku vírusu na povrch biosenzora s naviazanou 

protilátkou MAb 107/L2 o koncentrácií 1 nM, sa pozoroval nárast odporu na povrchu 

elektródy v závislosti od času. Po uplynutí 30 minút sa prudký nárast zmeny odporu 

porovnateľne zmenšil. V rozmedzí 30-60 minút je nárast zmeny odporu minimálny, keďže sa 

zapĺňajú už len posledné voľné väzbové miesta. 

V nasledujúcich meraniach sme využili čas 60 minút, kedy predpokladáme úplné 

naviazanie protilátok, a tým aj vysýtenie všetkých voľných väzbových miest, ktoré poskytuje 

tento biosenzor. 

Ďalším dôležitým parametrom bol čas 30 minút aplikácie ľudského sérového 

albumínu (HSA), ktorý sme určili na základe použitej literatúry. Biosenzor s využitím HSA sa 

javil ako citlivejší a hlavne s menšími odchýlkami merania, čo umožnilo zvýšiť 

reprodukovateľnosť meraní. 

Dôležitým parametrom našej práce bolo určenie limitu detekcie koncentrácie roztoku s 

časticami purifikovaného vírusu H3N2, kedy sme pomocou dát získaných z elektrochemickej 

impedančnej spektroskopie určili za najnižšiu detegovanú koncentráciu 1pg/ml H3N2. 

Na základe predchádzajúcich meraní v modelom roztoku PBS sme biosenzor 

otestovali v reálnom prostredí krvnej vzorky. Ako modelová krv nám slúžila konská 

defibrinovaná krv. môžeme vidieť nárasty odporu proti prenosu náboja v závislosti od 

koncentrácie vírusových častíc v krvnej vzorke. Smernica nárastu je podobná ako v prípade 

modelového roztoku PBS, čo znamená, že látky prítomne v krvi neovplyvňujú negatívne 

citlivosť biosenzoru. Na druhej strane je zrejmé, že LOD je vyšší ako v prípade PBS. 

 

Záver 

 Na charakterizáciu a zhotovenie modelového impedimetrického biosenzora na 

detekciu vírusu z rodu Influenzavirus A, konkrétne subtypu H3N2, sa využívali 

elektrochemické metódy elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS) 
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a chronoampérometria ako vedľajšia metóda určená na aktiváciu povrchu sieťotlačových 

pracovných GC elektród. 

V našej práci sme sa tiež zaoberali hranicami detekcie tohto modelového biosenzora, 

detekčnými limitmi koncentrácií vírusu H3N2, kedy sme povrch elektródy upravovali aj 

pomocou aplikácie ľudského sérového albumínu (HSA), ktorý zlepšil reprodukovateľnosť 

našich meraní. 

Došli sme teda k záveru, že nami zhotovený biosenzor má v porovnaní s momentálne 

využívanými detekčnými metódami (napr. ELISA) veľmi dobré reprodukovateľné výsledky, 

lepšiu rozlišovaciu schopnosť a zároveň nevyžaduje drahé prístrojové vybavenie. 

Imepdimetrický biosenzor na základe využitia špecifickej väzby antigén-protilátka sa teda 

javí ako vhodná náhrada zdĺhavých a finančne náročných metód. 

 

Poďakovanie 

  Táto práca bola finančne podporená grantom Agentúry na podporu výskumu a vývoja 

APVV-17-0149 a realizácii projektu Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a 

chemické procesy v extrémnych podmienkach – Etapa II, číslo: 26240120021, na základe 

podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Križan, J. 2006. Maturita z biológie. Bratislava: Príroda, 2006. 2, 46- 49s. ISBN 978-80-

89132-95-9 

[2] Chandra, P. 2016. Nanobiosensors for Personalized and Onsite Biomedical Diagnosis. 

[online] Phoenix: Institution of Engineering and Technology. 2016. [cit. 2019-02-02] 

[3] Tomčíková, K., Detekcia vírusu chrípky pomocou impedimetrického biosenzora. 

Diplomová práca. FCHPT STU v Bratislave, 2017 

[4] Altman, J. 2016. The Baltimore Virus Classification. In Boundless Microbiology 

Boundless.[online] 2016, vol. 3, no. 6 [cit. 2019-02-01] 

[5] Varečková E., Mucha V., Kostolanský F. (2013) Acta virologica (57), p. 247 

[6] Saddow, S. E. SiliconCarbideBiotechnology – A. Biocompatible Semiconductor for 

Advanced Biomedical Devices and Applications (2nd Edition). Elsevier. 2016 

[7] Tatarkovič M., Broncová G., Kronďák M. (2012) Chem. Listy. 106, p. 1067 

686



Influence of electron-withdrawing groups on molecular properties of 
potential n-type semiconducting acenes 

 
Lucia Feriancová, Martin Putala  

 
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Organic 

Chemistry, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 841 04, Bratislava, Slovakia;  
feriancova13@uniba.sk 

 
 

Abstract 
Employment of organic semiconductors as an active layer instead of conventional inorganic 

semiconductors in organic electronic materials have many advantages. Nevertheless, the development of n-type 
organic semiconductors still lags behind the p-type semiconductors. Considering this fact, new oligothienyl 
series of mono- and disubstituted acenes with different electron-withdrawing group as potential n-type 
semiconductors with application in organic field effect transistors were designed. Synthesis and comparison of 
theoretical and experimental characteristics of frontier molecular orbitals are presented, in particular the 
influence of electron-withdrawing groups.  
 

Keywords: organic electronic materials; OFET; organic field effect transistors; n-type organic 

semiconductors. 
 

Introduction and Objectives 

Organic semiconducting materials are often used as a channel layer in organic field 

effect transistors (OFET) [1]. These electronic devices have attracted much attention due to 

their potential to promote flexible and low-cost electronic circuity with a large area of 

application. Another advantage of using organic materials instead of conventional inorganic 

semiconductors are transparency, ability to be deposited through inexpensive solution-based 

techniques, and capability to modify their structure via functionalization to obtain compounds 

with appropriate properties for further application in electronics [2]. 

According to the majority of charge carriers in organic semiconductors, they are 

usually classified as p-type and n-type materials [1]. The development of n-type material still 

lags behind the hole transporting materials mostly due to air-instability and mobility of charge 

carriers. For n-type semiconductors is typical presence of electron-withdrawing groups 

(EWG) (halogen-mostly fluorine, carbonyl or dicyanovinyl) [3] which lower the energy of 

frontier orbitals by achieving an effective injection of electrons along with stabilization of the 

molecule. This contributes also to the formation of radical-anion which transport the negative 

charge in solid material [4, 5]. 

Due to demand for n-type semiconducting materials, a new series of oligothienyl 

acene derivatives I-III with different EWG a-c were designed as potential n-type 
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semiconductors (Fig.1). The design was inspired by our previous research of p-type 

semiconductors [6] where substitution at positions 2 and 6 of naphthalene showed as 

beneficial – more efficient conjugation of the system due to higher planarity. Originally 

prepared 2,6-disubstituted dithienyl analogues to successful p-type semiconductor had low 

solubility, therefore 2,6-disubstituted derivatives III with thienyl arms with expected 

sufficient solubility were designed. To provide an efficient charge transport system, the π-

system was extended by introducing a dithienyl arm in anthracene and naphthalene core in 

monosubstituted derivatives I/IIa-c to obtain requested properties for the planned application.  
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S R
I =

C5H11

NC CNO

C7F15 c

R:

b

III =

C5H11

O

a

S
R

S
R

 
Fig. 1 Designed oligothienyl acenes with potential semiconducting properties. 

 

Materials and methods 

All reagents were purchased from commercial sources and used without additional 

purification. Solvents were purified and dried using common methods (toluene and benzene 

distilled over sodium, tetrahydrofuran distilled from sodium benzophenone ketyl, and 

dichloromethane and pyridine distilled over calcium hydride). Reaction mixtures were 

monitored by TLC (Merck, visualization using UV lamp 254 nm and 365 nm). Biotage Isolera 

One was used for flash chromatography with Silicagel 60. NMR spectra were recorded with 

Varian NMR System TM 300 (300 MHz or 600 MHz for 1H, 151 MHz for 13C, 282 MHz 

for 19F) using TMS as an internal standard and CDCl3 or C2D2Cl4 as solvents. Melting point 

of products was recorded with Buchi Melting point M-565. NICOLET IS10 FT-IR 

SPECTROMETER was used for recording infra-red spectra. UV/VIS spectra were recorded 

with 6705 UV/VIS SPECTROPHOTOMETER JENWAY and for HRMS analysis Orbitrap 

Elite (Thermo Scientific) with APPI ionization was used.  

 

Results and discussion 

Figure 2 demonstrates the synthetic route for bromobithienyl precursors 1-3. Acyl 

group was attached to bromothiophene 4 by Friedel-Crafts acylation and perfluoroacyl 

derivative 1 was obtained in 36% yield. Similarly, the acyl derivative 2 was prepared applying 

the same reaction conditions and was obtained in 58% yield after bromination. Knoevenagel 
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condensation of acylbithiophene 5 with malonodinitrile followed by bromination provided 

dicyanovinyl derivative 3 in 95% yield.  
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Fig. 2 Synthesis of bromobithienyl precursors bearing EWG. 

 

Final bithienyl derivatives I/IIa-c were obtained by Suzuki reaction from prepared 

bromobithienyl arms with naphthylboronic pinacol ester or anthryl boronic acid. Due to low 

solubility, these derivatives were isolated by precipitation in yields from 40 to 70% (Fig. 3). 
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Fig. 3 Synthesis of bithienylacene derivatives I/IIa-c. 

 

The synthesis of thienyl derivatives IIIa or IIIb was unsuccessful using similar 

reaction conditions as for bithienyl derivatives. To prepare thienyl pinacol boronate 8 from 

acylthiophene 9, protection of keto group was necessary. Protected 2,6-dithienyl naphthalene 

10 was then prepared by Suzuki reaction in 90% yield. Final 2,6-bis(acylthienyl)naphthalene 

IIIa was obtained after acidification in 92% yield. Subsequent Knoevenagel condensation of 

IIIa with malonodinitrile provided 2,6-dithienyl naphthalene IIIc with dicyanovinyl groups in 

83% yield (Fig. 4).  
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Fig. 4 Synthesis of 2,6-disubstituted naphthalenes IIIa and IIIc. 

 

For designed derivatives, theoretical calculations using density functional theory 

(DFT) were performed and data are summarized in Tab. 1. The conformational analysis 

predicted all conformers to be almost planar. Twist of oligothienyl arm to acene core is very 

similar in all cases, within 23-27°. Experimental values of energy gap obtained from 

absorption measurements correlate with theoretical calculations. According to calculations, 

the participation of electron-withdrawing group in π-conjugation decreases the LUMO level 

and distribution of LUMO is primarily onto (bi)thiophene part and electron withdrawing 

group (Fig. 5). Electron-withdrawing group has also effect on the absorbance and shows the π 

→ π* transition. Dicyanovinyl group participates better in π-conjugation and derivatives with 

this EWG are slightly red-shifted compared to those with acyl group. 

The extent of participation of EWG in π-conjugation in 2,6-disubstituted derivatives 

IIIa and IIIc correlates with the trend observed in naphthalene and anthracene 

monosubstituted derivatives.  

Tab. 1 Theoretical and experimental values of frontier orbital and energy gap of the studied derivatives. 
Optical properties of the studied compounds. * DFT, B3LYP, 6-31G++ 

Compound θ (naphthalene-
thiophene) [°] 

ELUMO 
[eV] theor.* 

ΔEg 
[eV] theor.* 

ΔEg 
[eV] exp. 

λmax [nm] 
λedge [nm] 

Ia 27 -2.18 3.29 2.72 395 444 

Ib 25 -2.69 3.04 2.59 426 479 

Ic 23 -2.96 2.75 2.39 457 518 

IIa 23 -2.27 2.98 2.55 421 465 

IIb 24 -2.73 2.71 2.46 448 505 

IIc 23 -2.92 2.51 2.31 469 536 

IIIa 26 -2.34 3.45 2.97 376 417 

IIIc 25 -3.28 2.87 2.49 442 498 
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Increasing conjugation

 
Fig. 5 Computed LUMO distribution of naphthalene derivatives Ia-c. 

 

Conclusion 

We synthesized a series of monosubstituted bithienyl anthracenes and naphthalenes 

and 2,6-disubstituted thienyl naphthalenes as potential n-type semiconducting materials with 

application in organic electronic transistors. Theoretical computations of frontier orbitals and 

energy gap studied derivatives were performed and results were compared to experimental 

values. Experimental values of energy gap obtained from absorption measurements correlate 

with theoretical calculations. Effective participation in π-conjugation decreases ELUMO and 

ΔEg.  

Monosubstituted bithienyl acene derivatives with dicyanovinyl group have narrower energy 

gap, so dicyanovinyl group participates more effectively in π-conjugation. The same trend in 

2,6-disubstituted thienyl naphthalenes is observed. From the perspective of narrow energy gap 

and solubility, monosubstituted anthracene derivative with dicyanovinyl group IIc is expected 

to be the best suited for a given application. Prepared derivatives were provided for further 

testing in OFET devices. 
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Abstract 
Preparation and characterization of Ce(IV) and Zr(IV) nanomaterials with possible use in 

pharmaceutical radionuclide separation. 
Most of radionuclide generators use ionic exchangers such as aluminum, titanium or tin oxide as 

stationary phase. This work is focused on Ce(IV) and Zr(IV) materials that could be used as such sorbents in 
radionuclide generators. Various materials were prepared, characterized and tested. They were commercial 
zirconium(IV) hydroxide and cerium(IV) hydroxide, cerium(IV) oxide prepared by calcination of various 
materials, and dihydrates of cerium(IV) oxide prepared by alkaline hydrolysis. 

Prepared materials were characterized by X-ray diffraction analysis (XRD), thermal analysis TG and 
DTA and measurement of specific surfaces. They were also tested by basic sorption experiments with model 
radionuclides 68Ge and 68Ga in the presence of diluted hydrochloric acid. Regarding separation factor α for tested 
materials, optimal conditions for the separation of these radionuclides were determined.  

Keywords: separation chemistry; radionuclides; nanomaterials; cerium; zirconium 

Úvod a formulace cíle 

Pro separaci radionuklidů jsou v jaderné chemii velice často využívány 

chromatografické metody, nejčastěji v kolonovém uspořádání. Bohaté uplatnění nachází tato 

separační metoda především v problematice radionuklidových generátorů, tedy systémů, 

pomocí kterých je možné velice účinně separovat krátkodobé dceřiné radionuklidy od 

dlouhodobých mateřských radionuklidů. Tyto systémy jsou pro svoji jednoduchost a stálost 

hojně užívány především v nukleární medicíně [1]. 

V radionuklidových generátorech vystupují jako stacionární fáze chromatografické 

kolony především anorganické měniče iontů, konkrétně oxidické nanomateriály. Příkladem 

může být oxid hlinitý rutinně užívaný v 99Mo/99mTc radionuklidovém generátoru [1], oxid 

titaničitý užívaný v 68Ge/68Ga radionuklidovém generátoru [2] či oxid cíničitý užívaný 

v 82Sr/82Rb radionuklidovém generátoru [1].  

Mezi oxidickými materiály užívanými pro separace v nukleární medicíně potažmo 

jaderné chemii je také potřeba zmínit nejrůzněji modifikovaný oxid křemičitý [3, 4] a 

v soudobé literatuře je možné najít i informace o daleko složitějších kompozitních oxidických 

sorbentech jako je Al2O3-ZrO2-CeO2 [5].  

V současné době se především ceričité oxidické nanomateriály jeví jako perspektivní 
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pro další studium. Se studiem jeho vlastností a možností použití pro separace medicinálních 

radionuklidů je možné se již v literatuře setkat [6, 7]. 

V rámci této práce byl zkoumán vliv podmínek přípravy především oxidu ceričitého a 

jeho dihydrátu na vlastnosti a sorpční schopnosti materiálu a byly optimalizovány podmínky 

přípravy tohoto materiálu i podmínky pro separaci modelových radionuklidů 68Ge a 68Ga. 

Kromě ceričitých materiálů byl studován i hydroxid zirkoničitý. 

 

Materiál a metody 

Jako potenciální sorbent pro separaci různých farmaceutických radionuklidů bylo 

studováno několik materiálů na bázi Ce4+ a Zr4+ iontů lišících se složením či přípravou. 

Jednotlivé vzorky byly pro přehlednost označeny následovně: 

Zr(OH)4 – hydroxid zirkoničitý; zakoupený u firmy MEL Chemicals 

Ce(OH)4  – hydroxid ceričitý o zrnění < 0,1 mm; zakoupený u firmy Sigma Aldrich 

CeO2 I – oxid ceričitý; připravený ze vzorku Ce(OH)4 kalcinací při 400 °C 

CeO2 II – oxid ceričitý; připravený ze vzorku Ce(OH)4 kalcinací při 800 °C 

CeO2 III – oxid ceričitý; připravený kalcinací dusičnanu ceritého při 400 °C po dobu 

1h 

CeO2 · 2H2O I – dihydrát oxidu ceričitého; připravený zásaditou hydrolýzou 

tetrahydrátu síranu ceričitého 

CeO2 · 2H2O II – dihydrát oxidu ceričitého; připravený zásaditou hydrolýzou 

dusičnanu ceričitoamonného 

Zásaditá hydrolýza byla provedena podle následujícího postupu. Do míchající se lázně 

hydroxidu amonného připravené smísením 100 ml 26% hydroxidu amonného s 900 ml 

destilované vody bylo peristaltickým čerpadlem rychlostí 20 ml/min přikapáno 200 ml 

0,01M roztoku příslušné soli ve vodě. Po usazení vzniklého produktu byl roztok přefiltrován 

na podtlakové filtrační aparatuře, produkt byl promyt destilovanou vodou a ethanolem. Poté 

byl produkt ponechán volně schnout. 

Připravené materiály byly charakterizovány pomocí rentgenové difrakční analýzy 

(XRD), termické analýzy TG a DTA a měřením měrných povrchů a otestovány základními 

sorpčními experimenty s 68Ge a 68Ga.  

Rentgenová difrakční analýza (XRD) byla provedena na přístroji Rigaku MiniFlex 600 

v rozsahu 10 – 80° v geometrii θ – 2θ s rentgenkou Cu–Kα1,2. K identifikaci krystalové fáze 

byla použita databáze ICDD PDF – 2. Práškové vzorky byly měřeny na skleněné podložce. 

K výpočtu velikosti krystalitů byla použita Halder – Wagnerova metoda a byly 
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použity integrální šířky píků. Termická analýza byla prováděna na termoanalyzátoru Labsys 

Evo s držákem TG-DTA 1200 °C v rozsahu teplot 20 – 600 °C. Měrné povrchy byly měřeny 

na přístroji Monosorb MS-22.  

Sorpční experimenty s modelovými radionuklidy 68Ge a 68Ga byly prováděny 

v prostředí kyseliny chlorovodíkové o výchozích koncentracích 0,001; 0,01; 0,1; a 1 M. Pro 

každý materiál byly vždy připraveny 2 sady roztoků kyseliny. Příslušné roztoky byly následně 

označeny 10 µl zásobního roztoku 68GaCl3, který byl získán elucí radionuklidového 

generátoru IGG-100 (EZAG, Německo) 0,1M HCl. Zbývající roztoky byly označeny 5 µl 

zásobního roztoku 68GeCl4, který byl připraven zředěním 100 µl dodaného roztoku (Eckert & 

Ziegler Isotope Products, 74 MBq v 5 ml 0,5M HCl) se 100 µl destilované vody.  

Ze všech roztoků byly odebrány 2 standardy o objemu 1 ml, které byly spláchnuté 1 

ml destilované vody. Pro každý testovaný materiál byla připravena série 4 plastových 

ampulek pro oba testované radionuklidy. Do každé ampulky bylo naváženo definované 

množství sorbentu (50 mg), které bylo následně smíseno s 5 ml příslušného označeného 

roztoku kyseliny. Ampule byly míchány na orbitální třepačce po dobu 120 minut. Poté byla 

pevná fáze oddělena filtrací přes skelný filtr a z vodné fáze byly připraveny vždy 2 vzorky o 

objemu 1 ml spláchnuté 1 ml destilované vody. 

Aktivita vzorků byla měřena na studňovém detektoru NaI(Tl) NKG 314 (Tesla, ČSSR) 

se spektrometrickou jednotkou NV3102 (Tesla, ČSSR). V případě 68Ga byly vzorky měřeny 

v pořadí standard A/vzorek A/vzorek B/standard B. V případě 68Ge byly četnosti impulsů 

měřeny nejdříve po 18 hodinách tak, aby došlo k ustálení radioaktivní rovnováhy. Hmotnostní 

distribuční koeficient Dg byl určován pomocí vztahu: 

Dg = [(Ast-A)/m]·(V/A) [I.] 

 
kde Ast je průměrná četnost impulsů vzorků standardu [imp/s], A je průměrná četnost impulsů 

vzorků vodné fáze po filtraci [imp/s], V je původní objem vodné fáze [ml], m je hmotnost 

sorbentu [g]. 

 

Výsledky a diskuze 

Rentgenovou difrakční analýzou byly zkoumány kvalitativní rozdíly krystalických 

struktur jednotlivých vzorků. Velikosti krystalitů jednotlivých vzorků dIW jsou spolu 

s měrnými povrchy S vzorků uvedeny v Tab. 1. Bylo prokázáno, že jak námi připravené 

hydratované oxidy, CeO2 ∙ 2H2O I a CeO2 ∙ 2H2O II, tak komerční hydroxid ceričitý, 

Ce(OH)4, se skládají z malých krystalků oxidu ceričitého, mezi kterými je vázána voda. Při 

695



kalcinaci Ce(OH)4 při teplotě 400 °C pak došlo jen k mírnému zvětšení krystalitů z 3,1 na 6,2 

nm, na rozdíl od výrazné změny při kalcinaci při 800 °C. 

 
Tab. 1: Velikosti krystalitů dIW  a měrné povrchy S jednotlivých vzorků 

vzorek dIW [nm] S [m2/g] vzorek dIW [nm] S [m2/g] 
Ce(OH)4 3,1 ± 0,4 127,05 CeO2 · 2H2O I 1,5 ± 0,1 148,91 
CeO2 I 6,2 ± 0,2 70,98 CeO2 · 2H2O II 1,7 ± 0,3 140,46 
CeO2 II 29,6 ± 0,6 12,89 Zr(OH)4 - 61,69 
CeO2 III 10,8 ± 0,3 48,76 - - - 

 

Dalším studovaným parametrem, který by mohl mít vliv na sorpční vlastnosti 

materiálů, byly měrné povrchy. Naměřené hodnoty jsou uvedené v Tab. 1. Je z nich patrné, že 

jejich velikost výrazně záleží na tepelné úpravě vzorků, naopak zanedbatelně závisí na metodě 

přípravy oxidu ceričitého. 

Všechny popsané materiály byly podrobeny sorpčním experimentům s 68Ge a 68Ga. 

Graf znázorňující závislost hmotnostních rozdělovacích koeficientů Dg 68Ga na počáteční 

koncentraci kyseliny chlorovodíkové cHCl pro vzorky Ce(OH)4, CeO2 III,  CeO2 · 2H2O I, 

CeO2 · 2H2O II a Zr(OH)4  je uveden na Obr. 1. Stejná závislost pro druhý radionuklid, 68Ge, 

je znázorněna na Obr. 2.  

 

 
Obr. 1: Závislost váhového distribučního koeficientu Dg 68Ga na koncentraci kyseliny chlorovodíkové cHCl  

● Ce(OH)4; ● CeO2 III; ■ CeO2 · 2H2O I; ■ CeO2 · 2H2O II;▲Zr(OH)4 
____ Dg min; _ _ _ Dg max 
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Obr. 2: Závislost váhového distribučního koeficientu Dg 68Ge na koncentraci kyseliny chlorovodíkové cHCl 

● Ce(OH)4; ● CeO2 III; ■ CeO2 · 2H2O I; ■ CeO2 · 2H2O II;▲Zr(OH)4 
____ Dg min; _ _ _ Dg max 

 

Hodnoty distribučních váhových koeficientů materiálů připravených kalcinací 

komerčního hydroxidu ceričitého nejsou vzhledem k rozsahu příspěvku uvedeny. Sorpční 

vlastnosti těchto materiálů jsou demonstrovány pouze hodnotami separačního faktoru α 

(viz Tab. 2). 

Pro vhodnou separaci modelových radionuklidů 68Ge a 68Ga je potřeba, aby 68Ga bylo 

možné snadno z chromatografické kolony vymýt, tj. aby hodnoty Dg byly co nejnižší. Naopak 

v případě 68Ge musí daný sorbent vykazovat co nejvyšší afinitu k tomuto radionuklidu. 

Porovnání vhodnosti jednotlivých materiálů pro využití při separaci 68Ge/68Ga je možné 

provést právě pomocí hodnot separačního faktoru α definovaného jako poměr váhových 

distribučních koeficientů sledovaných radionuklidů. Tyto hodnoty jsou pro všechny 

studované materiály uvedeny v Tab. 2.  

 
Tab. 2: Separační faktory α 68Ge/68Ga, 

hodnoty separačního faktoru α pro jednotlivé materiály a koncentrace kyseliny chlorovodíkové cHCl 

cHCl [M] Ce(OH)4 CeO2 I CeO2 II CeO2 III CeO2 · 2H2O 
I CeO2 · 2H2O II Zr(OH)4 

0,001 3,56 1,59 23,1 0,28 0,38 0,04 0,28 
0,01 2 267 3 448 3 558 10 036 29 1 306 3 602 
0,1 3 416 2 983 3 777 26 857 331 1 246 4 949 
1 – 1 695 – – 33 – 279 

 

Zde vidíme, že nejvhodnějším ze studovaných materiálů pro separaci 68Ge a 68Ga je 

oxid ceričitý připravený z dusičnanu ceritého kalcinací při 400 °C, CeO2 III, a druhý je 
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s velkým odstupem hydroxid zirkoničitý, Zr(OH)4. Tyto dva materiály poskytují 

v přítomnosti 0,1M kyseliny chlorovodíkové separační faktory 26857, resp. 4949.  

 

Závěr 

V rámci této práce bylo připraveno a studováno několik ceričitých a zirkoničitých 

materiálů s ohledem na využití při separaci radionuklidů. Materiály byly analyzovány pomocí 

XRD, termické analýzy TG a DTA a měřením měrných povrchů. Při sorpčních experimentech 

s modelovými radionuklidy 68Ge a 68Ga bylo zjištěno, že nejvhodnějším materiálem pro 

separaci těchto radionuklidů je oxid ceričitý připravený kalcinací dusičnanu ceritého při 

400 °C, CeO2 III. Pro tento materiál bylo v prostředí 0,1M kyseliny chlorovodíkové dosaženo 

separačního faktoru 68Ge/68Ga 26 857. Tento materiál bude v budoucnu podroben dalšímu 

zkoumání.  
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Abstract 
Analysis of fatty acid methyl esters in diesel by GC-MS / MS 
The work is focused on the development of a new rapid method analysis of individual fatty acid methyl 

ester (FAME) in diesel. Method was compared with the 10-fold slower GC-FID. The linearity of the method is 
in the range of 0.5% to 40% for bio-diesel. The new method allows identify individual methyl esters in diesel, 
unlike the standard method (STN EN 14078). The method is highly selective and is not loaded with interference 
from other components in diesel. 

 

Keywords: FAME; Restrictor; GC-MS/MS; GC-FID; Diesel; Bio diesel 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bio palivá sú čoraz zaujímavejšie ako alternatíva k fosílnym palivám v dôsledku ich 

zvyšujúcej sa spotrebe a výkyvov cien ropy [1]. Bio nafta je prijateľným alternatívnym 

palivom pre vznetový motor kvôli jeho technickým, environmentálnym a strategickým 

výhodám. Bio nafta je chemicky dobre známa ako monoalkylestery mastných kyselín 

(FAME) s dlhým reťazcom a je vyrobená z niekoľkých typov bežných alebo nekonvenčných 

rastlinných olejov a živočíšnych tukov [2].  

Okrem svojej obnoviteľnosti iné výhody bio nafty zahŕňajú nekarcinogénne a 

nemutagenické vlastnosti a jej biologickú odbúrateľnosť, miešateľnosť s ropnou naftou, 

mazivosť, vysoký bod vzplanutia a cetánové číslo a absencia aromatických látok [2]. Bio 

nafta sa môže použiť čisto alebo zmiešaná s ropnými destiláty na dosiahnutie zmesí 

definovaných skratkou BX, kde X znamená percento bio nafty (v / v) [3]. Môže sa využívať 

v priemysle ale aj na bežné komerčné dopravné motory. V súčasnosti je minimálny obsah bio 

zložky v nafte 6%, pričom objemové percentá bio nafty sa budú zvyšovať v znení predpisu 

EU [3].  

Obsah bio nafty v palive je možné stanoviť pomocou rôznych metód, pričom 

najvýhodnejšou je plynová chromatografia s plameňovým ionizačným detektorom (GC-FID) 

alebo hmotnostným spektrometrickým detektorom (GC-MS). Tieto metódy sú schopné 

stanoviť obsah jednotlivých metylesterov mastných kyselín (FAME) vo vzorkách, čo 
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umožňuje určiť pôvod oleja použitého na prípravu FAME [4]. Nevýhodou týchto metód je 

relatívne dlhý čas analýzy, ktorý v niektorých prípadoch trvá takmer hodinu. Rýchlejšia a 

lacnejšia metóda na stanovenie bio zložiek v nafte je použitie infračervenej spektroskopie 

(IR), kde je sledovaná prítomnosť C = O skupiny. Obmedzenie IR metódy spočíva v tom, že 

pre správne určenie obsahu bio zložiek v nafte je potrebné poznať pôvod alebo zloženie 

jednotlivých FAME. Okrem toho môžu ostatné zložky obsahujúce C = O skupinu prítomné v 

nafte poskytnúť pozitívny signál, ktorý nemusí nevyhnutne patriť k bio komponentom. 

Štandardne sa obsah bio nafty v nafte určuje podľa STN EN 14078 pomocou IR 

spektroskopie. 

Cieľom tejto práce je vyvinúť novú metódu, ktorá kombinuje výhody predtým 

navrhnutých metód, ako je rýchla analýza (IR spektroskopia) a vysoká spoľahlivosť (ako 

metódy GC-FID, GC-MS), kde možnosť interferencie iné látky prítomné v palive sú 

minimalizované. 

 
Materiál a metódy 

GC-MS analýza sa uskutočnila pomocou plynového chromatografu Trace GC Ultra s 

TriPlus autosamplerom a TSQ Quantum XLS hmotnostným spektrometrom (Thermo Fisher, 

Austin, TX, USA). Teplota injektora bola 350 ° C; MS-Transfer Line bola 350 ° C. Jeden µl 

vzorky sa dávkoval v splitles móde (purged time), na prázdnu kolónu s deaktivovaným 

povrchom (restriktor) s dĺžkou 2 m a vnútorným priemerom 50 µm (Agilent Technologies, 

Paloalto CA, USA) pri konštantnom prietoku 1,1 ml/min hélia ako nosného plynu. Teplota 

chromatografickej pece bola 350°C. Hlavné parametre hmotnostného spektrometra boli: 

teplota iónového zdroja 230 ° C, elektrónová ionizácia 70 eV, emisný prúd 50 μA. Pre výber 

charakteristických fragmentov bol použitý Full Scan mode od 50 do 800 amu. Vybrané m/z 

fragmenty boli merané v SIM móde.  

Jednotlivé fragmenty boli: Použité prechody SRM boli m/z 270 → 101 a 270 → 73 

pre C16: 0, m/z 292 → 121 a 292 → 33 pre C18: 3, m/z 294 → 81 a 294 → 95 pre C18:2, 

m/z 296 → 101 a 296 → 81 pre C18: 1, m/z 298 → 101 a 298 → 73 pre C18: 0, m/z 326 → 

121 pre C20: 0 s kolíznou energiou (CE) 15V a pre dietylftalát (DEP) ako vnútorný štandard 

177 → 149 s CE 15 V s časom snímania všetkých vzoriek 20 ms. 

Porovnávacie analýzy sa uskutočnili na GC-FID Číslo (Agilent Technologies, 

PaloAlto, CA, USA). Jeden mm3 vzorky bol dávkovaný do injektora s teplotou 300°C. 

Analýzy prebiehali v split móde s deliacim pomerom 70:1, pri konštantnom tlaku 255,1 kPa 

na kolóne DB-23 60m x 0.25mm x 0,25 μm. Separácia sa uskutočnila pomocou hélia ako 
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nosného plynu pri teplote od 70°C (2 min) do 150°C, s teplotným gradientom 25°C.min-1, 

teplotný gradient 5°C.min-1 do 240°C (5 min). Celková doba analýzy bola 28,2 min. Teplota 

detektora bola 280°C.  

Výsledky a diskusia 

Overenie metódy na stanovenie FAME v nafte boli pripravené metylestery 

najpoužívanejších olejov pri výrobe bio palív. V tabuľke 1 sú uvedené percentá jednotlivých 

mastných kyselín v olejoch získaných analýzou GC-FID po základnej transesterifikácii. 

Tab. 1: Profily mastných kyselín v palmovom, repkovom a slnečnicovom oleji. 

 
Palmový olej Repkový olej Slnečnicový olej 

Názov Abb. Rt (min) meas. publ. meas. publ. meas. publ. 
Kys. myristová 14:0 12.0 1.1 1.1 0.1 0 0.1 0.1 
Kys. palmitová 16:0 14.5 44.3 42.5 4.8 4.2 6.2 6.4 
Kys. palmitolejová 16:1 14.9 0.5 0.2 0.5 0.1 0.1 0.1 
Kys. steárová 18:0 17.2 4.4 4.1 1.9 1.6 3.7 3.6 
Kys. olejová 18:1 17.6 39.9 41.3 63.3 59.5 23.8 21.7 
Kys. linolová 18:2 18.3 9.9 9.5 19.2 21.5 64.5 66.3 
Kys. linolénová 18:3 19.2 0.0 0.3 7.7 8.4 0.3 1.5 
Kys. arachidová 20:0 20.0 0.0 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3 
Kys. gondová  20:1 20.3 0.0 0.1 1.5 2.1 0.2 0.2 
Kys. behenová 22:0 22.6 0.0 0.1 0.3 0.3 0.7 0.6 
Kys. eruková 22:1 23.0 0.0 0 0.3 0.5 0.0 0.1 

Obsah jednotlivých mastných kyselín sa významne mení v závislosti od použitého 

oleja. V strednej Európe sa najčastejšie používa repkový olej na výrobu bio nafty. Z tohto 

dôvodu sme pozorovali zmes metylesterov získaných hlavne z repkového oleja. Obrázok 2 

znázorňuje chromatografický záznam GC-FID nafty zakúpenej na miestnej čerpacej stanici. 
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Obr. 1. GC-FID chromatografický záznam nafty zakúpenej na miestnej čerpacej stanici. 

 

Pomocou daného separačného systému je možné spoľahlivo odlíšiť bio komponenty  

(komponenty bio nafty pochádzajúce z rastlinných olejov) od zložiek zo surovej ropy 

(obrázok 2). Celkový čas analýzy GC-FID je 25 minút plus niekoľko minút na ochladenie a 

ekvilibráciu systému. 

 

 
Obr. 2: GC-MS/MS chromatografický záznam kyseliny olejovej v bio nafte a v nafte bez bio zložky. 

 

Z obrázku 3 je zrejmé, že je možné jasne rozlíšiť naftu s prídavkom FAME (bio nafta) 

z nafty bez pridania FAME. Jednotlivé prechody SRM, charakteristiky kalibračných kriviek 

jednotlivých FAME pochádzajúcich z repkového oleja sú uvedené v tabuľke 2. 
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Tab. 2: Charakteristiky kalibračných čiar pre FAME z repkového oleja. 
FAME SRM a (slope) b (intercept) R2 

C16:0 
270-101 925 18900 0.996 

270-73 9600 7970 0.992 

C18:3 
292-121 9320 8030 0.993 

292-93 1510 4730 0.995 

C18:2 
294-81 42900 21300 0.994 

294-95 22900 10350 0.994 

C18:1 
296-101 2460 20480 0.995 

296-81 9730 17800 0.996 

C18:0 
298-101 2220 10700 0.995 

298-73 460 4780 0.993 

C20:0 326-101 -1500 3740 0.995 

 

Novo vyvinutá metóda založená na detekcii MS/MS bez chromatografickej separácie 

umožňuje sledovať obsah jednotlivých FAME v nafte v koncentračnom rozsahu 0,5 až 40% 

(v/v) s vysokou lineárnosťou metódy (R2 v rozsahu 0,992 - 0,996). Z kalibračných kriviek 

uvedených v tabuľke 2 sme vypočítali obsah bio zložiek v nafte zakúpenej na miestnej 

čerpacej stanici. Určený obsah bio nafty bol 5,9% (obj.) použitím metódy GC-FID a 6,1% 

(obj.) Použitím metódy GC-MS / MS. Priemerná hodnota RSD jednotlivých FAME v bio 

nafte je 3,1%. 

 

Záver 

Novo vyvinutá analytická metóda umožňuje určiť obsah metylesterov mastných 

kyselín (FAME) v rozsahu 0,5 - 40% (v / v) v nafte. Výhodou tejto metódy v porovnaní s 

oficiálnou metódou založenou na IR spektroskopii je možnosť určenia obsahu jednotlivých 

FAME v nafte, čo znamená, že možno určiť typ rastlinného oleja použitého ako bio 

komponent. Tiež vysoká selektivita metódy umožňuje odfiltrovať rôzne nečistoty, ktoré 

poskytujú pozitívnu odozvu pomocou IR spektroskopie. V porovnaní s klasickou metódou 

GC-FID alebo GC-MS poskytuje naša metóda porovnateľné údaje o zložení FAME, avšak je 

10 krát rýchlejšia. 
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Abstract 

Identification of Fe phases in natural ochres by Mössbauer spectroscopy 
              Mössbauer spectroscopy is an analytical technique suitable for the analysis of microstructures, chemical 
bonds, magnetic and electrical interactions, and many other properties of solid materials, which allows very 
careful study of various amorphous and crystalline phases. 
In this study we demonstrate how 57Fe Mössbauer spectroscopy can contribute to the identification of Fe-
containing phases in natural samples. Fe-ochre precipitates were collected at abandoned antimony deposit in East 
Slovakia. Three sets of samples were studied: (i) as-collected, (ii) ochres sterilized at 95°C for 30 min, and (iii) 
Fe-ochre precipitates which were after sterilization exposed to fungal bioleaching. Mössbauer spectra from all 
three batches were recorded at 300 K, 80 K and 5 K. Mössbauer spectra taken at 300 K and 80 K exhibited 
doublet-like features. At low temperatures Mössbauer spectroscopy revealed the presence of magnetic phases. 
Individual components were identified from these low temperature spectra by hyperfine parameters.  
 

Keywords: Fe ochre; fungi; Mössbauer spectroscopy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Železité okre sú súčasťou geochemických bariér, ktoré efektívne vychytávajú rizikové 

látky v prostredí [1]. Ich úplná mineralogická a špeciačná charakterizácia je zložitá, pretože sú 

to komplexné heterogénne zmesi rôznych minerálov [2]. Minerálne fázy železa sú rôzne napr. 

hematit, lepidokrokit alebo goethit a všetky môžu mať rôzny stupeň kryštalinity [3]. Rôzne 

minerálne fázy majú pritom rôznu afinitu k potenciálne nebezpečným prvkom v životnom 

prostredí a tak aj odlišným spôsobom ovplyvňujú ich mobilitu [4,5]. Identifikácia 

minerálnych fáz železa a ich oxidačných stavov môže napomáhať pri vyhodnocovaní zloženia 

geochemickej bariéry, v ktorej jednotlivé minerálne fázy vykazujú rôznu sorpčnú kapacitu 

[6]. 

Vláknité huby významne prispievajú k mobilite prvkov ktoré sú potenciálne 

nebezpečné pre životné prostredie. Produkujú silne kyslé alebo chelatačné zlúčeniny, ako sú 

polykarboxylové organické kyseliny, ktoré sú schopné rozpúšťať kovy alebo polokovy z 

rôznych oxidovaných železitých minerálov alebo amorfných fáz redoxnými procesmi alebo 
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znížením pH. Avšak uvoľnené kovy alebo polokovy môžu byť následne akumulované a 

metabolizované mikroorganizmami [7]. 

Na identifikáciu štruktúry v prírodných minerálnych fázach železa a na určenie 

oxidačných stavov železa je vhodná metóda Mössbauerovej spektrometrie. Táto metóda patrí 

medzi jadrové techniky a je zložená na Mӧssbauerovom efekte, čiže bezodrazovej 

rezonančnej fluorescencii [8]. Využíva poznatky o kvantovaní energetických stavov 

atómových jadier. Prechody medzi jednotlivými hladinami je možné dosiahnuť absorpciou 

elektromagnetického žiarenia, ktorého zdrojom je rádioaktívny žiarič. Ním vyžiarené kvantá ɣ 

žiarenia dopadajú na vyšetrovanú vzorku, kde sa absorbujú a tak vytvárajú Mössbauerove 

spektrum.  

Najčastejšie využívaným izotopom pri Mӧssbauerovej spektrometrii je stabilný 

izotop 57Fe, ktorý vzniká premenou rádionuklidu 57Co elektrónovým záchytom s dobou 

polpremeny T1/2 = 271,74 dní [9]. Táto metóda je vhodná na analýzu mikroštruktúry, 

chemických väzieb, magnetických a elektrických interakcií, a mnohých iných vlastností 

tuhých materiálov, vďaka čomu je možné veľmi citlivo študovať rôzne amorfné aj kryštalické 

fázy. 

Cieľom tejto práce je identifikácia fáz obsahujúcich Fe, ktoré zostávajú ako 

nerozpustný produkt po aeróbnom lúhovaní niektorých kovov z vyzrážaných Fe-okrov 

hubami a charakterizácia zmien charakteru a štruktúry fáz obsahujúcich Fe vzniknutých počas 

biolúhovania v porovnaní s pôvodnými vzorkami.  

 

Materiál a metódy 

Vzorky boli odobrané z výtoku bane Agnes z lokality Poproč (Slovensko). 

V experimentoch sa využili len tuhé frakcie pod 0,5 mm a analyzované boli 3 skupiny 

vzoriek. Vzorky boli dodané ako suspenzie, následne sa dekantovali, filtrovali a nakoniec sa 

nechali voľne vysušiť. Týmito úpravami vznikla prvá skupina vzoriek (i). Sterilizáciou prvej 

skupiny vzoriek pri 95°C po dobu 30 min vznikla druhá skupina vzoriek (ii) a ich následnou 

statickou kultiváciou s vláknitou hubou Aspergillus niger (doba inkubácie: 14 dní, 300 K, 0.1 

g vz. (ii) v 45 ml živného média (HiMedia, India) naočkovaného 5 ml suspenziou spór huby) 

vznikla tretia skupina vzoriek (iii). Celú túto sériu označíme ako vzorky I. Zároveň boli 

analyzované ďalšie 2 série podobných vzoriek J a K, pričom I a J boli odobraté z toho istého 

miesta ale líšili sa časovým odstupom a séria K bola odobratá v tom istom čase ako J ale 

z iného miesta v danej lokalite. 
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Pre zistenie štruktúrnych foriem železa v nerozpustnom zvyšku po kultivácii s hubou 

bola použitá metóda Mössbauerovej spektrometrie. Pri meraní boli použité práškové vzorky 

v plastických držiakoch (pri 300 K), hliníkových držiakoch (pri 80 a 5 K), vzorky boli merané 

pri týchto troch teplotách. V experimente bola využitá energia γ-fotónov 14,413 keV, získaná 

z rádioaktívneho rozpadu rádionuklidu 60Co. Zdroj žiarenia bol pripravený difúziou 60Co do 

ródiovej matrice. Experimentálna technika použitá pri meraní Mössbauerových spektier 

vzoriek zahŕňala Mössbauerov spektrometer a héliový kryostat pre meranie pri nízkych 

teplotách a v externom magnetickom poli, a taktiež softvér Mössbauer Spectra Convolution 

Fit (x64) umožňujúci fitovanie nameraných spektier. Na základe spektrálnych parametrov, 

konkrétne kvadrupólového štiepenia a izomérneho posunu získaných z Mössbauerových 

spektier sme dostali informácie o oxidačnom a spinovom stave, o elektronegativite 

a o vlastnostiach chemickej väzby železa. Magnetická dipólová interakcia zase poskytla 

informáciu o prítomnosti magnetických komponentov vo vzorkách Fe okrov. 

 

Výsledky a diskusia 

V tabuľke č.1 a na obrázku č.1 môžeme pozorovať, že pri izbovej teplote (300 K) sa 

hyperjemné parametre izomérny posun (IS) a kvadrupólové štiepenie (QS) blížia 

k tabuľkovým hodnotám minerálnej fázy akageneitu, ktorého výskyt v prírode je síce veľmi 

vzácny ale jeho prítomnosť v našej vzorke je podporená aj hodnotou hyperjemného 

magnetického poľa (Bhf) sextetov S2 a S3 prináležiacim k dubletu D1, ktorá koreluje 

s tabuľkovou hodnotou Bhf pri teplote tekutého hélia (5 K). Pre dublet D2 boli namerané 

hodnoty podobné minerálnej fáze goethitu, ktorý bežne tvorí pri izbovej teplote a teplote 

tekutého dusíka (80 K) sextety ale v prípade veľkosti kryštálov vo vzorke menších ako 15 nm 

sa môže pri týchto teplotách prejaviť ako dublet [11], ako je tomu aj v tomto prípade.  

Zo spektier vyplýva, že po sterilizácii vzoriek neprišlo k významným zmenám v 

mössbauerovských parametroch aj keď možno pozorovať malú zmenu v pomere plôch 

dubletov D1 a D2. 

 

 

 

 

 

 

 

707



 

 
Tab. 1. Priradenie jednotlivých hyperjemných parametrov minerálnym fázam železa Vz.- vzorka; T- 

teplota; D- dublet/S- sextet; IS- izomérny posun, QS- kvadrupólové štiepenie/posun; Bhf- hyperjemné 
magnetické pole, Min. fáza- minerálna fáza (a-akageneit, g- goethit) 

 Namerané údaje Tabuľkové údaje  

Vz. T[K] D/S Plocha IS[mm/s] QS[mm/s] Bhf[T] Min. 
fáza IS[mm/s] QS[mm/s] Bhf[T] Zdroj 

(i) 300 D1 73 0,362 0,956  a 0,37 0,95  [10]. 

(i) 300 D2 27 0,368 0,561  g 0,37   [10]. 

(i) 5 S1 19 0,510  50,76 g   50,6 [10]. 

(i) 5 S2 35 0,490  48,62 a   47,8 
47,8 

[10]. 

(i) 5 S3 33 0,497  46,24 a   [10]. 

(i) 5 S4 12 0,512  42,97      

(i) 5 D1 1 0,36 0,31       

(ii) 300 D1 67 0,346 0,979       

(ii) 300 D2 33 0,353 0,603       

(ii) 5 S1 18 0,524 -0,036 50,47      

(ii) 5 S2 37 0,490  48,53      

(ii) 5 S3 29 0,48 -0,01 46,13      

(ii) 5 S4 15 0,51  42,89      

(ii) 5 D1 1 0,36 0,31       

(iii) 300 D1 44 0,356 0,985       

(iii) 300 D2 56 0,361 0,580       

(iii) 5 S1 39 0,507 -0,051 50,17      

(iii) 5 S2 19 0,480  48,06      

(iii) 5 S3 25 0,49 -0,081 46,33      

(iii) 5 S4 15 0,505  42,77      

(iii) 5 D1 2 0,37 0,31       
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Obr. 1. Mössbauerovské spektrá pre vzorky I  po odobratí (i), po sterilizácii (ii) a po inkubácii s hubou 

(iii) pri teplote 300 K – vľavo, pri teplote 80 K – v strede a 5 K – vpravo  
Spektrá reprezentujúce vzorky po inkubácii s hubou Aspergillus niger vykazujú 

výraznú zmenu v ploche píkov, čo by sa dalo interpretovať tak, že jedna fáza železa je na 

ústupe, kým zastúpenie inej fázy vzrastá. Podobný trend bol pozorovaný aj pre série vzoriek J 

a K, čo je znázornené na obrázku č. 2.  

 
Obr. 2. Relatívne plochy dubletov D1 a D2 z Mössbauerových spektier pri teplote 300 K pre série vzoriek 

I,J a K. 
 

Na nasledujúcom obrázku č. 3 je znázornené porovnanie jednotlivých hyperjemných 

parametrov vzoriek po odobratí, teda vzorka (i) + vzorky (j) a (k) (obr. 3a), po sterilizácii (ii) 

+ vzorky (jj) a (kk) (obr. 3b) a po inkubácii s hubou (iii) + vzorky (jjj) a (kkk) (obr. 3c) pri 

izbovej teplote (300 K). Po sterilizácii vzoriek sa parametre výrazne nemenia, zatiaľ čo po 

inkubácii vzoriek s vláknitou hubou môžeme pozorovať prekrytie týchto bodov. Predpoklad 

je, že huba jednotlivé parametre transformuje, resp. biolúhovanie vedie k modifikácii Fe- 

obsahujúcich fáz, ktoré sa stávajú podobnými bez ohľadu na pôvod vzoriek.   
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a) b) c) 

Obr. 3. Závislosť kvadrupólového štiepenia od izomérneho posunu 
 

Záver 

Na základe Mössbauerovských spektier boli určené niektoré minerálne fázy železa vo 

vzorkách a opísané zmeny v ich charaktere po biolúhovaní v porovnaní s pôvodnými 

vzorkami.  
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Abstract 
Preparation of glutaraldehyde crosslinked Chitosan-EDTA and study of effect of contact times 

of 99mTcO4
- anions on adsorption material.  

The burden on the environment increases every year as a result of the human activity. Nuclear power, 
nuclear medicine or scientific activity at which the concentration of heavy metals and radionuclides is increased, 
is not an exception. The chitosan, a chitin derivative, due to its flexible structure, high hydrophilicity, high 
chemical reactivity, high sorption capacity and presence of various functional groups, very well binds metals and 
radionuclides to its structure. The chitosan Modifications improves mechanical and chemical properties. 
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) belongs to substances that improve sorption properties of adsorbents. It 
is a quaternary acid which is used to remove lead, copper, cadmium and other heavy metals and radionuclides 
from soil and soil solutions or wastewater. The aim of work is in first step preparation of crosslinked chitosan 
adsorbent by glutaraldehyde (GLA) and modified with EDTA. And in the second step is studying of effect of 
contact times of pertechnetate anions on EDTA-GLA-Chitosan. 

 
Keywords: Chitosan; EDTA; glutaraldehyde; adsorption 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V rádioaktívnych odpadoch sa nachádzajú rádionuklidy a ťažké kovy, ktoré sú veľmi 

nebezpečné pre životné prostredie a rovnako aj pre zdravie človeka a všetky živé organizmy. 

Zvyšovanie koncentrácie týchto polutantov v životnom prostredí je dôsledkom najrôznejších 

ľudských činností, napr. výroba jadrového paliva, prevádzka jadrových elektrární, využívanie 

jadrových reaktorov pre vedeckú činnosť, testovanie jadrových zbraní, rôzne nehody na 

jadrových zariadeniach. V nemalej miere prispieva k záťaži na životné prostredie aj nukleárna 

medicína a príprava rádiofarmaceutík. [1 – 2] 

Chitosan je deacetylovaná forma chitínu. Pripravuje sa alkalickou deacetyláciou, 

pričom v reťazci vznikajú voľné aminoskupiny. Aminoskupiny (-NH2) a hydroxyskupiny 

(-OH) chitosanu slúžia ako koordinačné a elektrostatické interakčné miesta [3]. Vďaka tomu, 

má tento kopolymér výborné vlastnosti ako sú vysoká adsorpčná kapacita [4], hydrofilnosť, 

vysoká chemická reaktivita. Okrem toho sa chitosan vyznačuje svojou schopnosťou 

biodegradácia [5], flexibilnou štruktúrou [6] a pod. Adsorpčné vlastnosti chitosanu boli 

demonštrované mnohými štúdiami, predovšetkým išlo o metódy úpravy vôd v špecifických 

oblastiach environmentalistiky [3].   
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EDTA je štvorsýtna kyselina etyléndiamíntetraoctová, ktorá je nazývaná aj Chelatón II 

resp. jej sodnú soľ poznáme pod názvom Chelatón III. EDTA je hexadentátny ligand, ktorý 

tvorí stabilné komplexy s dvoj až štvormocnými iónmi kovov. EDTA sa využíva pri resorpcii 

ťažkých kovov – Pb, Cd, Hg atď., a tiež  rádionuklidov – 90Sr, 137Cs, 99mTc, 60Co či 63Ni, 

pričom do reakcie vstupuje ako ligand [7].  

Cieľom tejto práce bolo pripraviť adsorpčný materiál na báze chitosanu 

modifikovaného s EDTA a sieťovaného s glutaraldehydom (GLA), ktorý by bolo možné 

využívať v jadrových odboroch. EDTA-GLA-Chitosan je možné využívať pri odstraňovaní 

toxických a rádioaktívnych kovových iónov z kvapalných odpadov rôzneho pôvodu, no aj pri 

transporte rádioaktívnych látok na cielené miesto v organizme. 

 

Materiál a metódy 

Materiál 

Chemikálie a všetok materiál, ktorý sa používal v experimentálnej časti  boli čistoty 

p.a. 

od firmy Lachema n.p., Česká republika a od firmy Slavus, s.r.o., Slovenská republika. 

Rádioizotop 99mTc sa použil z 99Mo/99mTc generátora DRYTEC (2,5 – 100 GBq), GE 

Healtcare, @ 1200 GMT.  

Metóda adsorpcie 

Adsorpcia daných materiálov sa sledovala metódou rádioindikácie. Adsorpčné 

experimenty sa uskutočnili vsádzkovou metódou v plastových skúmavkách so zátkou. Všetky 

experimenty prebiehali pri laboratórnej teplote. Pomer tuhej fázy a vodnej fázy bolo 1:100. 

Obidve fázy sa premiešavali konštantnou rýchlosťou na rotačnej miešačke Multi Bio RS-24, 

Biosan. Daný čas miešania vzoriek bol od 5 do 180 min. Po ukončení miešania sa následne 

daná suspenzia centrifugovala na centrifúge Hettich EBA 20 po dobu 10 minút 

pri 6000 ot∙min-1. Odobrala sa alikvotná časť supernatantu do skúmavky a vzorky sa merali 

na gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Chyba merania bola menšia ako 5 %. 

Merala sa aj hodnota pH pred a po adsorpcii na pH metri typu WTW 720 inoLab. Hodnota pH 

sa pohybovala od 5,0 – 7,5 a chyba merania bola menej ako 0,5 %. Distribučná konštanta – 

KD a percento adsorpcie – R % boli vypočítané podľa uvedených vzorcov I. a II. 
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KD = c0 - ceq

ceq
× V

m
= a0 - a

a
× V

m
= n0 - n

n
× V

m
  ;[ml×g-1]   [I.] 

R = 100 × KD 

KD + (V
m)

 ; [%]     [II.] 

 

c0 – počiatočná koncentrácia; [mol·dm-3]; 𝑐𝑒𝑞– rovnovážna koncentrácia; [mol·dm-3]; 𝑎0 – 

počiatočná objemová aktivita; [Bq·ml-1]; 𝑎 – rovnovážna objemová aktivita; [Bq·ml-1]; 𝑛0– 

početnosť impulzov pred adsorpciou, 𝑛 −početnosť impulzov po adsorpcii, 𝑉 – objem vodnej 

fázy; [ml]; 𝑚 – hmotnosť tuhej fázy; [g] 

 

Výsledky a diskusia 

Príprava vzoriek EDTA-GLA-Chitosan 

Vzorky sieťovaného chitosanu s glutaraldehydom resp. chitosanov modifikovaných 

s EDTA a následne sieťované s GLA boli pripravené nasledovne (Tab. 1.): Chitosan bol 

rozpustený v 2 % kyseline octovej, tak aby pomer tuhej a kvapalnej fázy bol 1:100. Zmes bola 

miešaná 24 hodín. Po uplynutí tohto času bolo upravené pH roztoku na 5,5 s NaOH resp. HCl. 

Následne sa postupne pridávalo 5 % resp. 0,2 mol·dm-3 EDTA a vzorky sa nechali miešať 

90 minút. Po uplynutí daného času sa k zmesi postupne pridával 50 % GLA. Zrážacia reakcia 

prebiehala za stáleho miešania a pri laboratórnej teplote. Vzniknuté zrazeniny sa prefiltrovali 

a premývali destilovanou vodou, kyselinou chlorovodíkovou, hydroxidom sodným, opäť 

destilovanou vodou a nakoniec acetónom. Tým sa zabezpečilo odstránenie všetkých 

nevyzrážaných látok zo zrazeniny a prípadných nečistôt. Pripravená zrazenina, ktorá mala 

žlto-hnedú až oranžovo-hnedú farbu sa sušila niekoľko dní na hodinovom sklíčku a pri 

laboratórnej teplote. Nakoniec sa materiál rozdrvil v trecej miske na jemný prášok a uskladnil 

v plastovejvialke [8 – 9]. 
 

Tab. 1. Vzorky chitosanov pripravených zrážacou reakciou. 
vzorka 1.krok 2.krok 3.krok 

B 
Chi_50 % GLA (blank) chitosan _ 50 % GLA 

C 
Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 

D 
Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 

E 
Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 0,02 M EDTA 50 % GLA 

F 
Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 0,02 M EDTA 50 % GLA 
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Adsorpčné experimenty 

Vplyv doby kontaktu na adsorpciu EDTA-GLA-Chitosanov bol študovaný metódou 

adsorpcie, pričom bol použitý 99mTc ako radioindikátor. Zistilo sa, že adsorpčná rýchlosť 

všetkých študovaných vzoriek bola veľmi rýchla, keďže rovnováha adsorpcie nastala takmer 

po 30 minútach doby kontaktu technecistanových aniónov s adsorpčným materiálom (Obr. 

1.). Táto rýchlosť determinuje, že adsorpcia je primárne povrchová a aj funkčné skupiny sú 

prioritne na povrchu materiálu [9].  

 Percento adsorpcie sa pohybovalo v rozmedzí 92,5 – 95,4 % pre vzorku B. V prípade 

vzorky C bolo R % > 97 %. Percento adsorpcie pre vzorku D bolo v rozsahu 95,3 % až 97,8 

%. R % pre vzorku E bolo v rozmedzí 76,8 – 87,5 % a pre vzorku F 88,5 – 99,3 % 

(Tab.2, Obr. 1.) .  

Hodnota pH pre vzorku D bola pred adsorpciou 5,3 a po adsorpcii 5,7 a pre vzorky B, 

C, E a F sa hodnoty pH pohybovali v rozmedzí 7,0 pred adsorpciou a 7,5 po adsorpcii. 

Stabilné hodnoty pH pred a po adsorpcii nám indikujú mechanizmus adsorpcie (III. a 

IV.), ktorý je pravdepodobne tvorba vodíkových väzieb alebo elektrostatické priťahovanie 

medzi voľnými aniónmi 99mTcO4
- a karboxylovými skupinami EDTA resp. amino skupinami, 

ktoré sú prítomné v chitosane. Vychádza sa z toho, že pri tvorbe vodíkových väzieb alebo 

pri elektrostatickom priťahovaní iónov nedochádza k vzniku ani k spotrebe H+ iónov a teda 

nenastáva ani zmena hodnôt pH pred a po adsorpcii [3, 9].  

  R-C(=O)O...H+ + 99mTcO4
- → R-C(=O)O...H+...99mTcO3

-     [III.] 

    R-C-N...H+ + 99mTcO4
- → R-C-N...H+...99mTcO3

-     [IV.] 

 

Tab. 2. Percentá sorpcie R %  99mTcO4
- aniónov na adsorpčný materiál pri dobe kontaktu 5 – 180 min. 

t (min) 
R (%) 

B C D E F 
5 92,5 ± 0,26 99,5 ± 0,29 95,3 ± 0,28 76,8 ± 0,22 88,5 ± 0,23 

10 93,0 ± 0,26 99,5 ± 0,28 95,5 ± 0,29 77,3 ± 0,20 89,5 ± 0,23 
20 93,1 ± 0,26 99,5 ± 0,29 96,3 ± 0,39 79,4 ± 0,23 89,9 ± 0,26 
30 94,6 ± 0,28 99,6 ± 0,32 97,8 ± 0,36 84,7 ± 0,22 91,7 ± 0,26 
60 95,4 ± 0,32 97,0 ± 0,51 97,3 ± 0,39 86,1 ± 0,22 99,3 ± 0,27 

120 95,2 ± 0,31 97,3 ± 0,36 97,8 ± 0,36 87,0 ± 0,23 99,2 ± 0,26 
180 95,4 ± 0,32 97,4 ± 0,35 97,8 ± 0,36 87,5 ± 0,22 99,3 ± 0,27 
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Obr. 2. Závislosť percenta adsorpcie (R%) od doby kontaktu. 
 

Záver 

Pre životné prostredia predstavujú rádionuklidy veľký zdroj znečistenia. Preto je 

dôležitý neustály monitoring jeho čistoty. Antropogénne rádionuklidy ako je napríklad 99Tc 

predstavuje z dôvodu dlhej doby polpremeny a vysokej špecifickej aktivity relatívne vysoké 

nebezpečenstvo pre človeka a prírodu. Bol študovaný nízko-nákladový adsorpčný materiál 

pripravený modifikáciou chitosanu s EDTA, ktorý bol sieťovaný glutaraldehydom. 

Adsorpčnými experimentami sa zistilo, že adsorpčná rýchlosť reakcie bola vysoká z čoho 

vyplýva, že funkčné skupiny, na ktoré sa naväzovali technecistanové anióny boli 

pravdepodobne na povrchu študovaného materiálu. Predpokladá sa, že mechanizmus 

adsorpcie technecistanu na adsorpčné materiály bola tvorba vodíkových väzieb alebo 

elektrostatické priťahovanie Percentá adsorpcie 99mTcO4
- boli pre vzorky B, C, D vyššie ako 

92 %; 

pre vzorku E bolo R % > 76 % a pre vzorku F bolo R % >  88%. Vzhľadom na dobré 

ekologické a iné vlastnosti chitosanových adsorbentov sa študované vzorky javia ako 

potenciálne vhodné adsorbenty 99Tc z vodných roztokov. 
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Abstract 
Characterization of EDTA-GLA-Chitosan adsorbent materials useful in removal of radionuclides from 

aqueous solutions. 
An increasing concentration of radionuclides and heavy metals imposes a high burden on the 

environment and human health. Radionuclide and heavy metal sources include nuclear medicine, nuclear 
weapons testing, nuclear power, etc. Recently, radioecology and nuclear chemistry deals of the properties of 
biosorbents and their applicability at the removal of radionuclides from contaminated water or radioactive liquid 
waste. A chitosan belongs to these biosorbents, too. The chitosan is a derivative of chitin that has a flexible 
structure, high chemical reactivity, high sorption capacity and can be modified by various molecules resp. by 
functional groups. An EDTA is a tetravalent acid which improves chemical properties of chitosan after bonding 
on its structure. The EDTA is a substance used to resorption of copper, lead, cadmium and other heavy metals. 
The aim of this work is to characterize the adsorption material EDTA-GLA-Chitosan by FTIR spectrometry, 
SEM and polarization microscopy. 

 

Keywords: Chitosan; EDTA; glutaraldehyde; SEM; FTIR  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Medzi veľmi nebezpečné látky ohrozujúce životné prostredie a človeka sa zaradzujú 

rádionuklidy a ťažké kovy. Koncentrácia týchto polutantov, predovšetkým v dôsledku ľudskej 

činnosti, neustále narastá. K prispievateľom rádionuklidov a ťažkých kovov patrí jadrový 

priemysel, ale aj nukleárna medicína a príprava rádiofarmaceutík [1]. 

Chitosan je deacetylovaná forma chitínu. Pripravuje sa alkalickou deacetyláciou, 

pričom v reťazci vznikajú voľné aminoskupiny. Aminoskupiny a hydroxyskupiny chitosanu 

slúžia ako koordinačné a elektrostatické interakčné miesta [2]. Vďaka tomu, má tento 

kopolymér výborné vlastnosti ako sú vysoká adsorpčná kapacita [3], hydrofilnosť, vysoká 

chemická reaktivita či flexibilná štruktúra [4]. Adsorpčné vlastnosti chitosanu boli 

demonštrované mnohými štúdiami, predovšetkým išlo o metódy úpravy vôd v špecifických 

oblastiach environmentalistiky [2].  

Štvorsýtna kyselina etyléndiamíntetraoctová (EDTA) je hexadentátny ligand, ktorý 

tvorí stabilné komplexy s dvoj až štvormocnými iónmi kovov. EDTA sa využíva pri resorpcii 

ťažkých kovov – Pb, Cd, Hg atď., a tiež  rádionuklidov – 90Sr, 137Cs, 99Tc či 60Co [5].  

Cieľom tejto práce bolo charakterizovať adsorpčný materiál na báze chitosanu 

modifikovaného s EDTA a sieťovaného s glutaraldehydom (GLA), ktorý by bolo možné 
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využívať v jadrových odboroch, pri odstraňovaní toxických a rádioaktívnych kovových iónov 

z kvapalných odpadov rôzneho pôvodu, no aj pri transporte rádioaktívnych látok na cielené 

miesto v organizme. 

 

Materiál a metódy 

Materiál 

Chemikálie a všetok materiál, ktorý sa používal v experimentálnej časti  boli čistoty 

p.a. 

od firmy Lachema n.p., Česká republika a od firmy Slavus, s.r.o., Slovenská republika.  

Vzorka A bola čistoty p.a. od firmy Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Nemecko. Vzorky B – F 

boli pripravené zrážacou reakciou, kedy bol chitosan sieťovaný s GLA resp. bol najskôr 

modifikovaných s EDTA a následne bol sieťovaný s GLA (Tab. 1.) [6 – 7]. 

 
Tab. 1. Vzorky chitosanov pripravených zrážacou reakciou. 

vzorka 1.krok 2.krok 3.krok 

A com_Chitosan chitosan _ _ 

B Chi_50 % GLA (blank) chitosan _ 50 % GLA 
C Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 
D Chi_5 % EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 5 % EDTA 50 % GLA 
E Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:1 chitosan 0,02 M EDTA  50 % GLA 

F Chi_0,02 M EDTA + 50 % GLA 1:2 chitosan 0,02 M EDTA 50 % GLA 

 

Metóda polarizačnej mikroskopie 
Tvar a štruktúra EDTA-GLA-Chitosanových vzoriek bol charakterizovaný pomocou 

polarizačnej mikroskopie. Na štúdium bol použitý optický mikroskop JENAPOL; 

zväčšenie –  x30. 

 

Metóda skenovacej elektrónovej mikroskopie 

Tvar častíc a povrchová štruktúra vzoriek bola charakterizované pomocou metódy 

SEM mikroskopie (Analytical Scanning Electron Microscope). Meranie prebiehal na SEM 

mikroskope JOEL-JSM-6060 LA pri zväčšeniach x30 – 500µm a x300 – 50µm. 

 

Metóda infračervenej spektrometrie s Fourierovou transformáciou 

Čistota pripravených vzoriek bola testovaná prostredníctvom infračervenej 

spektrometrie s Fourierovou transformáciou. FTIR merania boli uskutočnené na spektrometri 

NICOLET 6700 FTIR (Thermo Scientific) za použitia ATR (attenuated total reflectance) 
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techniky s použitým ZnSe kryštálom. Ide o metódu zoslabeného úplného odrazu, pričom 

frekvenčný interval merania bol od 4000 – 650 cm-1. Priemerne sa za 3 až 4 minúty 

zaznamenalo 32 postupných skenov. Merania prebiehali pri laboratórnej teplote. 

 

Výsledky a diskusia 

Polarizačná mikroskopia 

Na obrázku 1 je vidieť vzorky pri 30-násobnom zväčšení. Komerčne dostupný 

chitosan – com_Chitosan (A) bol bielej farby, vločkovitej štruktúry s nepravidelnými tvarmi. 

Vzorky chitosanu, ktoré boli zosieťované 50 % glutaraldehydom (B) a vzorky, ktoré boli 

modifikované s 0,5 % a 0,02 M EDTA a následne sieťované GLA (C, D, E, F), mali 

kryštalickú štruktúru oranžovo-hnedej farby. Jednotlivé fragmenty vzoriek boli tvrdé, 

nepravidelného tvaru a s ostrými hranami. 

 
Obr. 1. Vzorky komerčného chitosanu (A) a modifikovaných EDTA-GLA-Chitosanov (B – F).   

 

SEM mikroskopia 

SEM mikroskopia prebiehala pri 30- a 300-násobnom zväčšení. Z obrázkov 2 a 3 

je vidieť, že pri 30-násobnom zväčšení sú vzorky rôznej veľkosti a tvarov, pričom veľkosť 

sieťovaných chitosanov závisela od stupňa ich rozdrvenia. V porovnaní s komerčne 

dostupným chitosanom mali zosieťované chitosany v priemere 3- až 5-krát menšiu veľkosť. 

Pri 300-násobnom zväčšení je vidieť, že povrch vzoriek je veľmi drsný, málo pórovitý, 

s tuhou štruktúrou. Veľkosť vzoriek bola v rozmedzí 1000 µm – 50 µm. Na EDS analýzu, 

ktorá nám potvrdí presné zloženie materiálu a prípadný výskyt nečistôt, sa momentálne čaká 

[6 – 7].  

 
A 

 
B C 

 
D E 

 
F 
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Obr. 2. SEM mikroskopia vzoriek C; D; A.   

 

 
Obr. 3. SEM mikroskopia vzoriek B; E; F.   

 

FTIR analýza 

Na obrázku 4 môžeme pozorovať infračervené spektrum chitosanu modifikovaného 

EDTA. Silné pásy v oblastiach 3470 cm-1 resp. 3378 až 3251 cm-1 zodpovedá vibrácia 

pre N-H a O-H skupinu, rovnako ako aj pre intramolekulárne vodíkové väzby. Absorpčné 

pásy okolo 2918 cm-1 a 2848 cm-1 môžu byť priradené C-H symetrickým aj asymetrickým 

vibráciám. Tieto pásy sú charakteristické pre polysacharidy. Prítomnosť reziduálnych N-

acetylových skupín bola potvrdená pásmi pri asi 1628 cm-1 (C=O skupiny zodpovedajúce 

 
C_ x30-500µm 

 
D_ x30-500µm 

 
A_x30-500µm 

 
C_ x300-50µm 

 
D_ x300-50µm 

 
A_x300-50µm 
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amidu I) 

a 1364 cm-1 (C-O-H a C=O skupiny zodpovedajúce karboxylovým skupinám). Vlnová dĺžka 

1543 cm-1 je charakteristická pre kmitanie funkčnej skupiny zodpovedajúce skupine N-H 

v amide II. Vibrácie s vlnovou dĺžkou 1028 cm-1 zodpovedajú kmitaniu C-O. V spektre 

získanom pomocou FTIR s vlnovou dĺžkou 1186 cm-1 sa zistilo, že ide o ohybové vibrácie 

hydroxylov prítomných v chitosane. Signál pri 896 cm-1 zodpovedá vychyľovaniu 

C-H z roviny krúžku monosacharidov [8 – 9]. 

 
Obr. 4.  FTIR spektrá pripravených EDTA-GLA-Chitosan adsorpčných materiálov.   

 

Záver 

Pre životné prostredia predstavujú rádionuklidy veľký zdroj znečistenia. Preto je 

dôležitý neustály monitoring jeho čistoty. Rádionuklidy ako je napríklad 99Tc, 60Co, 137Cs 

a iné, predstavuje z dôvodu dlhej doby polpremeny a vysokej špecifickej aktivity relatívne 

vysoké nebezpečenstvo pre človeka a prírodu. Bol študovaný nízko-nákladový adsorpčný 

materiál pripravený modifikáciou chitosanu s EDTA, ktorý bol sieťovaný glutaraldehydom. 

Polarizačnou mikroskopiou a SEM metódou bolo zistené, že študované vzorky boli veľmi 

tvrdé, mali nepravidelnú štruktúru s drsným povrchom a ostrými hranami. Pomocou FTIR 

spektrometrie bola zistená prítomnosť funkčných skupín, predovšetkým prítomnosť -OH, -

NH a -CH skupín, ktoré sú typické pre polysacharidy. Takisto bola zistená prítomnosť C=O 
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skupín, ktoré sú charakteristické pre GLA a amidové a karboxylové skupiny, ktoré 

zodpovedali EDTA. Vzhľadom na dobré ekologické a iné vlastnosti chitosanových 

adsorbentov sa študované EDTA-GLA-Chitosan adsorpčné materiály javia ako potenciálne 

vhodné materiály využiteľné pri odstraňovaní rádioaktívnych kovových iónov z vodných 

roztokov či kvapalných odpadov rôzneho pôvodu. 
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Abstract 

Testing the inhibitory effect of commercial antifungal compounds on enzyme xyloglucan 
endotransglycosylase.  

The glycoside hydrolase family 16 (GH 16) includes enzymes as plant cell wall xyloglucan 
endotransglycosylases (XETs) or their homologues from yeast cell walls, the Crh enzymes. As the first tested, 
the mixture of XET isoforms from nasturtium germinating seeds, as well as its main form, TmXET6.3, were 
exposed to potential inhibitory effect of 67 commercial antifungal compounds. Dot-blot method was used for 
screening and gel filtration on the column coupled with HPLC device for verification of detected inhibition. 
HPLC results showed that TmXET6.3 was inhibited by DMSO in which antifungal compounds were diluted and 
not by antifungal compounds themselves showing the resisitance of plant cell wall enzyme against the whole 
spectrum of antifungal compounds. 

 

Keywords: antifungal compounds; cell wall; inhibition; transglycosylase; XET  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Počas rastu a vývinu bunky dochádza k expanzii bunkovej steny rastlín a húb, čo 

vyžaduje jej reorganizáciu a začleňovanie nových komponentov. V energeticky chudobnom 

prostredí bunkových stien zabezpečujú tieto deje transglykozylázy, ktoré štiepia polyméry, ale 

na rozdiel od typických endohydroláz neprenášajú fragment s pôvodným neredukujúcim 

koncom na vodu, ale na iný poly- alebo oligosacharid [1-3]. Najznámejšia rastlinná 

transglykozyláza, xyloglukánendotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207) a jej homológ 

v kvasinke Saccharomyces cerevisiae, enzým Crh [4], patria do glykozidhydrolázovej rodiny 

GH16.   

Pretože veľa druhov a kmeňov kvasiniek je pre človeka patogénnych, je dôležité nájsť 

efektívne antifungálne látky, ktoré by mohli slúžiť ako liečivá. Inhibítory transglykozyláz 

bunkových stien by mohli byť vysokošpecifické látky s požadovanými vlastnosťami, ktoré 

teoreticky nemajú vedľajšie účinky na pacienta kvôli absencii bunkových stien a takýchto 

enzýmov v živočíšnych bunkách.  

 V tejto časti našej práce sme sa venovali testovaniu účinku 67 komerčných 

antifungálnych látok na enzýmy rodiny GH16, konkrétne na rastlinné XET z klíčiacich 

semien kapucínky. Cieľom bolo nájsť vhodné inhibítory transglykozyláz, ktoré dokážu 
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narušiť procesy prestavby bunkových stien. Keďže XET a Crh enzýmy patria do rodiny GH 

16, mohli by inhibítory, ktoré interagujú s aktívnym miestom enzýmov, podobne ovplyvňovať 

ich aktivitu bez ohľadu na ich pôvod.  

 

Materiál a metódy 

Na testovanie účinku komerčných inhibítorov na aktivitu XET sme používali 67 

antimykotických zlúčenín, ktoré obsahuje kolekcia TargetMol Antifungal Compound Library 

(TargetMol). Zmes izoforiem XET bola získaná izoláciou proteínov z klíčiacich semien 

Tropaeolum majus [5] alebo indukciou majoritnej formy XET z tohto materiálu, TmXET6.3, 

v transformovanej Pichia pastoris a jej purifikáciou z kultivačného média [6, 7]. 

Na skríning účinku jednotlivých inhibítorov sme používali „dot-blot“ metódu. 

Princípom tejto metódy je, že vysokomolekulárne donorové molekuly xyloglukánu (XG) a 

produkty reakcie sa pevne viažu na celulózu (papier Whatmann 3MM) prostredníctvom 

nekovalentných väzieb a ako akceptory sa používajú sulforodamínom značené 

xyloglukánoligosacharidy (XGOS-SR), pričom tie, ktoré nezreagujú s XG, sa z papiera 

vymyjú [8]. Reakčná zmes (RZ) obsahovala 3 µl 275 µM XGOS-SR, 10 µl 0,3 % XG, 5 µl 

enzýmového preparátu (podľa aktivity) a 2 µl inhibítora (100 µM) alebo DMSO 

(dimetylsulfoxid). Inkubovali sme 2 hodiny pri laboratórnej teplote a reakcia bola zastavená 

prídavkom 40 % HCOOH (1 : 1 s RZ). 5 µl reakčnej zmesi sme 3x naniesli na papier 

(Whatmann 3MM), ktorý veľkosťou aj tvarom zodpovedal 96-jamkovej mikrotitračnej 

ELISA platničke. Po vysušení sme papier premývali v roztoku etanolu (66 %) a HCOOH (5 

%) približne 20 hodín a následne 3x roztokom 66 % etanolu (po 2 hod). Zabudovaná 

fluorescencia, ktorá reprezentovala transglykozylačnú aktivitu, bola detegovaná buď pod ÚV 

svetlom (kvalitatívne stanovenie) alebo na spektrometri MITHRAS2 LB 943 s použitím 

filtrov λex= 530 nm a λem= 600 nm (kvantitatívne stanovenie). 

Pre overenie inhibičných aktivít sme používali fluorescenčnú metódu založenú na 

oddelení značených vysokomolekulárnych produktov od značených akceptorových 

oligosacharodov na molekulovom site. Kvantitatívne vyhodnotenie aktivít bolo založené na 

meraní nárastu plochy fluorescenčného píku produktu v priebehu reakcie. Celkový objem RZ 

bol 250 µl, z toho 125 µl XG (0,3 %),  12,5 µl XGOS-SR (550 µM), 87,5 µl kultivačného 

média s TmXET6.3 a 25 µl inhibítora (100 µM v DMSO). RZ bola inkubovaná priamo vo 

vialkách autosamplera HPLC zariadenia (Dionex UltiMate 3000, ThermoScientific) pri 25 °C 

a nastrekovaná 5x na kolónu v intervale 40 min. Samotná analýza bola realizovaná 

izokraticky na kolóne TSKgel G3000 SWXL, 7,8 mm × 300 mm (TosoHaas, Tokyo, Japan), 
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ktorá bola eluovaná prietokovou rýchlosťou 0,5 mL min−1 0,10 M octanom amónnym, pH 5,7 

s obsahom 20 % acetonitrilu. Fluorescenčný detektor bol naprogramovaný na excitáciu 530 

nm a emisiu 575 nm. Analýzy sme zopakovali trikrát. 

 

Výsledky a diskusia 

 Testovanie účinku 67 antifungálnych látok na zmes izoenzýmov XET pomocou „dot 

blot“ metódy naznačilo zostatkovú aktivitu pod 10 % u 5 antifungálnych látok: pyritión zinku, 

magnolol, chlochinan, ciklopirox a nifuratel (Tab. 1.).  
 

Tab. 1: Testovanie účinku 67 antimykotických látok na zmes izoenzýmov XET pomocou „dot blot“ 
metódy. (%) – zostatková aktivita enzýmu v percentách 

Inhi-
bítor 

Hexa-
tidín 

Berbe-
rín . 
HCl 

Hydro-
xychi-
nolín 

Di-
chloro-

fén 

Vagis-
tat 

Amo-
rofín . 
HCl 

Sulben-
tín 

Miko-
nazol 

Kryš-
tálová 
violeť 

Pyri-
tión 

zinku 
 (%) 68,0 81,3 43,9 28,3 66,9 40,7 23,8 22,9 11,9 2,3 

Inhi-
bítor 

Klotri-
mazol 

Tio-
mersal 

Miko-
nazol 
nitrát 

Dequa-
línium 
chlorid 

Fluoro-
cytozín 

Itrako-
nazol 

Amfo-
tericín 

B 

Tolnaf-
tát 

Ciklo-
pirox 

etanol-
amín 

Imaza-
lil 

 (%) 250,2 328,9 307,7 173,3 149,2 155,7 210,1 75,7 52,8 66,9 

Inhi-
bítor 

Oxiko-
nazol 
nitrát 

Triklo-
san 

2,3-
Dichlór
-anizol 

Bifon-
azol 

Buten-
afín . 
HCl 

Sklare-
olid 

Kysel-
ina 

gibere-
lová 

Piro-
kton 

olamín 

Pima-
ricín 

Keto-
kon-
azol 

(%) 151,6 209,0 144,4 120,5 156,5 130,2 114,5 107,5 52,6 50,4 

Inhi-
bítor 

Pravas-
tatín 

sodný 

Octan 
fenyl-
ortuť-
natý 

Salicyl
anilid 

Undecy
-lenát 
zinoč-
natý 

Klio-
chinol 

Chloro-
xylenol 

Chloro-
butanol 

Kyseli-
na 

salici-
lová 

Mag- 
nolol 

Chlór-
chinal-

dín 

 (%) 98,2 77,5 51,4 56,0 28,8 34,0 32,2 25,1 9,2 1,3 

Inhi-
bítor 

Spekti-
nomy-
cín . 
H2Cl 

Tia-
benda-

zol 

Trome-
tamol 

Fluko-
nazol 

Klim-
bazol 

Terbi-
nafín . 
HCl 

Me-
chlór-
etamín 
. HCl 

Buto-
kona-

zol 
nitrát 

Ciklo-
pirox 

Nifura-
tel 

 (%) 100,4 61,0 86,2 26,1 77,2 21,5 27,6 29,2 6,3 6,2 

Inhi-
bítor 

Nafti-
fín . 
HCl 

Nysta-
tín 

(Fungic
idín) 

Lulico-
nazole 

Penta-
midín 
izotio-

nát 

Isa-
vuko-
nazol 

Efina-
kon-
azol 

Kar-
ben-

dazím 

Myklo-
butanil 

Ekona-
zol 

nitrát 
PMD* 

 (%) 67,7 101,3 91,5 47,0 66,6 51,0 50,5 35,5 24,3 12,3 

Inhibí-
tor 

Kasu-
gamy-
cín . 
HCl 

Vori-
kon-
azol 

Hygro-
mycín 

B 

Mika-
fungín 
sodný 

Lirana-
ftát 

Kaspo-
fungín 

Anti-
mycín 

A 
   

(%) 145,3 125,1 154,7 158,5 158,9 155,6 115,8    
*Mezylát dihydrátu pefloxacínu 

Ten istý pokus s nešpecifickou formou TmXET6.3 ukázal pokles jej aktivity pôsobením 3 

antifungálnych látok: ketokonazol, magnolol a chlochinan (Tab. 2.). 
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Tab. 2: Testovanie účinku 67 antimykotických látok na nešpecifikú formu TmXET6.3 pomocou „dot blot“ 
metódy. (%) - zostatková aktivita enzýmu v percentách 

Inhi-
bítor 

Hexa-
tidín 

Berbe-
rín . 
HCl 

Hydro-
xychi-
nolín 

Di-
chloro-

fén 

Vagis-
tat 

Amo-
rofín . 
HCl 

Sulben-
tín 

Miko-
nazol 

Kryš-
tálová 
violeť 

Pyri-
tión 

zinku 
 (%) 102,1 107,6 127,2 132,9 103,7 103,8 114,7 130,1 132,5 160,6 

Inhi-
bítor 

Klotri-
mazol 

Tio-
mersal 

Miko-
nazol 
nitrát 

Dequa-
línium 
chlorid 

Fluoro-
cytozín 

Itrako-
nazol 

Amfo-
tericín 

B 

Tolnaf-
tát 

Ciklo-
pirox 

etanol-
amín 

Imaza-
lil 

 (%) 94,7 131,9 113,7 103,8 119,7 145,0 194,0 158,1 184,0 116,2 

Inhi-
bítor 

Oxiko-
nazol 
nitrát 

Triklo-
san 

2,3-
Dichlór
-anizol 

Bifon-
azol 

Buten-
afín . 
HCl 

Sklare-
olid 

Kysel-
ina 

gibere-
lová 

Piro-
kton 

olamín 

Pima-
ricín 

Keto-
kon-
azol 

(%) 122,7 118,7 84,1 68,0 56,7 54,8 42,2 45,5 13,2 3,6 

Inhi-
bítor 

Pravas-
tatín 

sodný 

Octan 
fenyl-
ortuť-
natý 

Salicyl
anilid 

Undecy
-lenát 
zinoč-
natý 

Klio-
chinol 

Chloro-
xylenol 

Chloro-
butanol 

Kyseli-
na 

salici-
lová 

Mag- 
nolol 

Chlór-
chinal-

dín 

 (%) 77,0 85,1 52,6 76,9 66,9 41,2 22,9 31,0 10,1 2,4 

Inhi-
bítor 

Spekti-
nomy-
cín . 
H2Cl 

Tia-
benda-

zol 

Trome-
tamol 

Fluko-
nazol 

Klim-
bazol 

Terbi-
nafín . 
HCl 

Me-
chlór-
etamín 
. HCl 

Buto-
kona-

zol 
nitrát 

Ciklo-
pirox 

Nifura-
tel 

 (%) 40,7 113,1 131,9 146,4 125,0 151,4 113,2 139,5 172,0 90,3 

Inhi-
bítor 

Nafti-
fín . 
HCl 

Nysta-
tín 

(Fungic
idín) 

Lulico-
nazole 

Penta-
midín 
izotio-

nát 

Isa-
vuko-
nazol 

Efina-
kon-
azol 

Kar-
ben-

dazím 

Myklo-
butanil 

Ekona-
zol 

nitrát 
PMD* 

 (%) 212,0 206,9 133,6 205,0 162,7 161,5 159,3 209,2 190,6 245,0 

Inhibí-
tor 

Kasu-
gamy-
cín . 
HCl 

Vori-
kon-
azol 

Hygro-
mycín 

B 

Mika-
fungín 
sodný 

Lirana-
ftát 

Kaspo-
fungín 

Anti-
mycín 

A 
   

(%) 136,6 193,3 209,6 233,3 150,5 155,5 147,6    
*Mezylát dihydrátu pefloxacínu 

 

Pre overenie týchto výsledkov sme používali gélovú filtráciu, ktorou sme oddelili 

vysokomolekulárne fluorescenčne značené produkty od fluorescenčne značených 

nezreagovaných akceptorov (Obr. 1A, B). Vyhodnotenie aktivity enzýmu z nárastu 

fluorescenčných vrcholov produktov v závislosti na reakčnom čase ukázalo, že samotný 

DMSO, v ktorom sú rozpustené inhibítory, znižuje aktivitu TmXET6.3 na 52,06 % (Obr. 1C). 

Tieto hodnoty sa pridaním inhibítorov nezmenili, t.j. žiadna zo 67 antifungálnych látok 

aktivitu XET neznižovala.  
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A 

 
 

B 

 
 

C 
 

 
 
 

Obr. 1. Stanovenie aktivity transglykozylačnej reakcie TmXET6.3. 
Gélová filtrácia na kolóne TSKgel 3000 fluorescenčne značených produktov transglykozylačnej reakcie, A – 
TmXET6.3, B – TmXET6.3 v prítomnosti DMSO. Legendy označujú reakčný čas v min. C – Vyhodnotenie 

aktivity enzýmu na základe závislosti prírastku fluorescencie plochy píkov produktov od reakčného času. 
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Záver 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že ani jedna zo 67 testovaných komerčných 

antifungálnych látok nemá inhibičné účinky na aktivitu rastlinnej nešpecifickej XET. 

Výsledky budú porovnané s výsledkami získanými pre Crh enzýmy kvasinkových bunkových 

stien ako enzýmov zhodnej GH rodiny 16 s cieľom navrhnúť vhodný dizajn inhibítorov 

kvasinkových transglykozyláz.  

Táto práca bola súčasťou sérií testovania komerčných antifungálnych látok na 

transglykozylačné enzýmy rodiny GH 16 a 72. 
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Abstract 
Localization of oligogalacturonic acids incorporation in the underground parts of Tropaeolum majus.  
An enzyme able to transglycosylate fragments of xyloglucan to oligouronic acids was designed and 

constructed using molecular biology techniques. A possible appearence of such transglycosylases in undeground 
parts of dicotyledonous plants was investigated using fluorescently labeled oligosaccharides. Oligouronic acids 
were incorporated in cell walls of young roots of Tropaeolum majus, mainly in the growing tips. No 
fluorescence was observed in germinating seeds. The native incorporation of xyloglucan oligosaccharides was 
used as a reference. These results can be important in connection with latest research showing increasing role of 
pectin in rearangement of cell walls during physiological processes. 
 

Keywords: Oligogalacturonic acids; roots; seeds; Tropaeolum majus; XET; xyloglucan 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Xyloglukánendotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207) je enzým, ktorý štiepi 

xyloglukán (XG) alebo celulózu, ale na rozdiel od iných typických hydroláz neprenáša 

fragment s pôvodným neredukujúcim koncom na vodu, ale na iný neutrálny poly- alebo 

oligo- sacharid [1-3]. Nachádza sa výlučne v rastlinných bunkových stenách, kde prestavbou 

XG-celulózovej siete zabezpečuje rozpínanie alebo naopak zmršťovanie bunkovej steny 

v priebehu rôznych fyziologických procesov. Najvyššia aktivita bola pozorovaná v rastových 

vrcholoch [4, 5]. Okrem striktne špecifických XET [6, 7], ktoré ako akceptorový a donorový 

substrát využívajú XG, celulózu, alebo ich fragmenty, boli popísané XET, ktoré vykazujú 

značnú nešpecificitu [8-11]. Časť týchto enzýmov je schopná okrem neutrálnych sacharidov 

využívať ako akceptory aj oligourónové kyseliny (GalUA-OS), resp. homogalakturónany 

bunkových stien. Zistilo sa, že rozdiely v akceptorovej špecificite týchto enzýmov treba 

hľadať na úrovni ich primárnych štruktúr a zodpovedá za ne len pár aminokyselín [12]. 

V prípade GalUA-OS zabezpečujú viazanie týchto akceptorov do väzobného miesta enzýmu 

bázické aminokyseliny v pozíciách 75 a 110 (pozície vztiahnuté na TmXET6.3, V5ZEF7) 

[13]. Bioinformatická analýza známych štruktúr XET preukázala prirodzený výskyt takýchto 

enzýmov (Obr. 1).  
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Obr. 1. Výskyt XET s bázickým aminokyselinami v pozíciách 75 a 110, ktoré umožňujú enzýmu využívať 

ako akceptorový substrát oligourónové kyseliny [13]. 
Celkový počet porovnaných štruktúr XET bol 3395. 

 

Informácie o ich výskyte v rastlinných orgánoch však nie sú dostupné, a preto cieľom 

tejto práce bolo lokalizovať bunky podzemej časti rastliny Tropaeolum majus, ktorých 

bunkové steny vykazujú inkorporáciu fluorescenčne značených oligourónových kyselín 

(GalUA-OS-SR).  

 

Materiál a metódy 

Pozorovanie transglykozylačných aktivít bolo založené na fluorescenčnej 

mikroskopii, ktorou sa identifikovalo zabudovanie oligosacharidov značených 

sulforodamínom do bunkových štruktúr podzemných častí rastliny Tropaeolum majus. Ako 

referenčné akceptory sa používali xyloglukán oktasacharidy (XG-O8), ktoré boli pripravené v 

laboratóriu enzýmovou hydrolýzou z XG a prečistené kvapalinovou chromatografiou [14]. 

Podobne boli pripravené pentagalakturónové kyseliny (GalUA-O5) z prečisteného 

a deesterifikovaného pektínu [15]. Akceptory boli fluorescenčne značené sulforodamínom 

(SR) [14].  

Kapucínkové semená sa nechali naklíčiť na navlhčenom Perlite, semeno sa po troch 

dňoch rozkrojilo a časť mladej rastliny (časť semena a korene) sa namočila do roztoku  

GalUA-O5-SR  na dobu 12 hod a iná časť semena na 1 hod do roztoku XG-O8-SR (oba 

roztoky OS boli 135 mM v 0,1 M jantaranovom tlmivom roztoku pH 5,5). Potom boli časti 

rastlín premývané príslušným tlmivým roztokom, aby sa odstránili nezreagované OS-SR. Zo 

semena a koreňov sa odrezali čo najtenšie rezy a zabudovanie OS-SR sa sledovalo pomocou 

W75H, R 
9% Y110R, H 

5% 

W75H, R/Y110R, H 
9% 

bez bázickej AK v 
pozíciách 75, 110 

[PERCENTO] 
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mikroskopu Nikon Eclipse 80i (CFI 15 × 40 CFI Plan Fluor, Nikon, Tokyo, Japonsko) 

vybaveného kamerou DS-Fil Nikon (rozlíšenie 5 Mpx). Excitačná vlnová dĺžka bola 550 nm 

a emisná 570 nm. Táto časť práce bola založená na modifikácii metód, ktoré použili 

Vissenberg a kol. [16], Nishikubo a kol. [17], Ibatullin a kol. [18] a Zemková a kol. [19]. 
 

Výsledky a diskusia 

Stanovenie aktivít XET v extraktoch klíčiacich semien T. majus po IEF-PAGE 

ukázalo prítomnosť viacerých foriem, z ktorých jedna, majoritná TmXET6.3, bola výrazne 

akceptorovo nešpecifická. Enzým bol schopný využívať ako akceptory výlučne neutrálne 

sacharidy [11]. Po zámene aminokyselín v pozíciách 75 a 110 za bázické, získal schopnosť 

využívať aj oligourónové kyseliny [13]. Testovanie zabudovania GalUA-O5-SR do klíčiacich 

semien ukázalo, že v tomto rastlinnom orgáne skutočne žiadna reakcia s takýmto substrátom 

neprebieha. Ako referencia sa použila reakcia s prirodzeným substrátom XET, XG-O8-SR 

(Obr. 2). 
 

A                                                                       B 

      
Obr. 2. Zabudovanie XG-O8-SR a GalUA-O5-SR do semien T. majus. 

A – XG-O8-SR, B – GalUA-O5-SR. 
 

Pri fluorescenčnej mikroskopii intaktného mladého koreňa sa dali rozlíšiť výbežky 

s pomerne výraznou fluorescenciou (Obr. 3). Na základe mikroskopie v svetelnom poli sa 

dalo určiť, že ide o tvoriace sa koreňové vlásky. Koreňové vlásky patria spolu s ďalšími 

miestami najrýchlejšieho rastu (alebo predlžovania buniek rastliny) medzi typické miesta, 

v ktorých sa zabudovávajú značené XG-OS vďaka najvyšším aktivitám XET. Súčasne sa 

práve v koreňových vláskoch našiel v prípade Arabidopsis zatiaľ jediný XG, ktorý bol 

substituovaný galaktopyranurónovou kyselinou [20]. Kyslému XG pripísali autori funkciu pri 

predlžovaní vláskov rovnako, ako sa pripisuje XET.   
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A                                                                             B                                  

    
 

Obr. 3. Zabudovanie GalUA-O5-SR do koreňov T. majus. 
A – fluorescenčná mikroskopia, B – mikroskopia v svetelnom poli. 

 

Tenké rezy mladého koreňa poukázali na zabudovávanie sa značených GalUA-O5-SR 

do bunkových stien v jeho celej dĺžke, aj keď v oveľa menšej miere ako v rastových 

vrcholoch (Obr. 4).  

 

 
 

Obr. 4. Zabudovanie GalUA-O5-SR do bunkových stien v koreni T. majus 
 

Tieto výsledky boli neočakávané, keďže v proteínových extraktoch zo starších 

koreňov sa heterotransglykozylačné aktivity XET na neutrálne akceptory nezistili 

(nepublikované výsledky). Objasnenie by mohla priniesť analýza aktivít XET proteínových 
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extraktov koreňov v priebehu ich tvorby. 

 

Záver 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že fluorescenčne značené GalUA-O5-SR sa v T. 

majus vôbec nezabudovávali do bunkových stien v klíčiacich semenách, čo bolo v súlade 

s výsledkami získanými stanovením aktivít XET v proteínoch extrahovaných z tejto časti 

raslín [11]. Zabudovanie GalUA-O5-SR však bolo pozorované v koreňoch, a to najmä 

v rastových vrcholoch koreňových vláskov.  

Tenké rezy poukázali na prítomnosť značených GalUA-O5-SR aj v bunkových 

stenách tvoriaceho sa koreňa. Otázne ostáva, či sa v mladých koreňoch vyskytujú hľadané 

formy nešpecifických XET, ktoré sú schopné katalyzovať transfer XG fragmentov do 

lineárnej časti pektínu [13], homogalakturonánu, alebo dochádza k viazaniu GalUA-OS na 

iné zložky bunkových stien. Výsledky by mohli byť dôležité najmä v kontexte novších 

výskumov bunkových stien rastlín, ktoré v zvýšenej miere naznačujú dôležitosť pektínových 

látok pri regulácii pevnosti a rozvoľňovaní bunkových stien na úkor úlohy samotnej 

xyloglukán-celulózovej siete [21, 22].  
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Abstract 
Lipid metabolism of trypanosomatids 
Trypanosomatids are obligatory parasites belonging to the Class Kinetoplastida (Phylum Euglenozoa). 

According to their life cycle, they can be classified as dixenic (alternate two hosts) or monoxenic (one host). 
Unlike most other monoxenic species that can grow only at about 25 °C Crithidia thermophila and Leptomonas 
seymouri are capable to grow at 34 °C. Therefore, they could serve as a good model for studying adaptation to 
different temperature environments, which is a precondition for parasitism in warm-blood organisms. We have 
shown that C. thermophila and L. seymouri can grow not only at higher temperature (34 °C), but equally well at 
lower temperature (14 °C). For both organisms, we studied the impact of the cultivation temperature on selected 
parameters. We analysed phospholipid contents by thin-layer chromatography and we also monitored the 
activities of oxidative phosphorylation enzymes, which are part of the inner mitochondrial membrane. 
 

Keywords: Crithidia thermophila; Leptomonas seymouri; phospholipids; mitochondrion 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Biologické membrány sú multifunkčné zložky bunky, ktoré nie len ochraňujú bunku 

pred externými vplyvmi, ale tiež umožňujú kompartmentalizáciu bunky. Hlavnou zložkou 

väčšiny membrán sú fosfolipidy. Popri nich sa v membránach nachádzajú aj ďalšie lipidy ako 

napr. sfingolipidy, steroly a tiež proteíny. Lipidy nie sú rozmiestnené v biologických 

membránach náhodne, ale zloženie membrán je vysoko špecifické a charakteristické pre 

každú organelu [1]. Lipidy ovplyvňujú funkciu proteínov, ktoré sú v membránach uložené, 

čím sa podieľajú aj napr. na respiračnom metabolizme, importe cez membrány a stavbe 

membrán. Fosfolipidy mitochondriálnych membrán ovplyvňujú aj procesy mitofágie a 

apoptózy. Negatívne nabité fosfolipidy, ako napr. kardiolipín, sú dôležité pre stabilizáciu a 

aktivitu mitochondriálnych proteínov, ako aj na udržiavanie dynamiky mitochondrií [2]. 

V mitochondriách sú vo všeobecnosti najviac zastúpené fosfatidylcholín 

a fosfatidyletanolamín. Tvoria spolu asi 80% zo všetkých fosfolipidov. Ďalej majú 

mitochondrie vysoký obsah kardiolipínu, a to v rozmedzí 10 – 15%. Steroly a sfingolipidy sa 

tu nachádzajú len v malých množstvách [3]. 

Trypanozomatidy sú obligátne jednobunkové parazity, ktoré podľa životného cyklu 

rozdeľujeme na monoxenické (majú iba jedného hostiteľa), ktoré parazitujú najčastejšie 

v hmyze a dixenické druhy (dvaja hostitelia), ktoré striedajú hmyz a stavovce alebo rastliny 

[4]. Na rozdiel od väčšiny ostatných trypanozomatíd, ktoré sú schopné rozmnožovať sa len pri 
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teplotách okolo 25 °C, Crithidia thermophila a Leptomonas seymouri sú monoxenické 

parazity schopné rásť aj pri zvýšenej teplote nad 30 °C a môžu predstavovať dôležitý 

medzistupeň v evolúcii parazitizmu. 

Crithidia thermophila parazituje v hmyzom hostiteľovi Zelus leucogrammus pri 

teplote 23 °C, pri ktorej prevláda morfologická forma zvaná promastigot. Pri zvýšenej teplote 

(34 °C) prevláda forma, ktorá sa vyznačuje menšou dĺžkou a oválnejším tvarom a dĺžka 

bičíka sa nemení [5]. 

Leptomonas seymouri parazituje v hmyzom hostiteľovi Dysdercus suturellus pri 

teplote 23 °C. Je schopný rásť pri teplote až 35 °C. Zvýšenie teploty vedie k morfologickým 

zmenám, k skráteniu bičíka a k predĺženiu tvaru bunky [6]. Bola popísaná koinfekcia v 

pacientoch s leishmaniózou, čo naznačuje určitý spôsob adaptácie na prostredie ľudského tela 

a hlavne teplotnú odolnosť [7]. 

Cieľom práce je charakterizovanie lipidového zloženia mitochondrií 

v trypanozomatidách C. thermophila a L. seymouri, porovnanie zmien lipidového zloženia 

v dôsledku rastu pri 14 °C a 34 °C, stanovenie aktivít komplexov dýchacieho reťazca pre oba 

organizmy pestované pri teplotách 14 °C a 34 °C a posúdenie ich previazanosti s lipidovým 

zložením mitochondriálnych membrán. 

 

Materiál a metódy 

Študované kmene trypanozomatíd: Leptomonas seymouri ATCC 30220, Crithidia 

thermophila ATCC 30817 

Stanovenie enzýmových aktivít v natívnom géli: Proteíny rozdelené v 

natívnom gradientovom géli (2 – 12%) inkubujeme v detekčných roztokoch na stanovenie 

aktivít komplexov dýchacieho reťazca pri laboratórnej teplote. Sukcinát-dehydrogenázová 

aktivita (komplex II): 50 mM NaPi pH 7,4; 150 mg/5ml sukcinát sodný; 0,2 mM PMS; 2 

mg/ml NBT; 4,5 mM EDTA; 10 mM KCN. Cytochróm c-reduktázová aktivita (komplex IV) 

50 mM NaPi pH 7,4; 1 mg/ml DAB; 1 mg/ml cytochróm c; 75 mg/ml sacharóza. 

Spektrofotometrické stanovenie sukcinát-dehydrogenázovej aktivity (komplex II): 

1 ml roztoku SDH (25 mmol/l KPi pH 7,2; 5 mmol/l MgCl2; 20 mmol/l sukcinát sodný) spolu 

s 5 µl kinetoplastového lyzátu inkubujeme 10 minút pri 30 °C. Zmes prenesieme do kyvety, 

pridáme antimycín (2 µg/ml), rotenón (2 µg/ml), kyanid draselný (2mmol/l) a 2,6-

dichlórfenolindofenol (50 µmol/l), premiešame pipetou a počas 5 minút meriame pozadie pri 

600 nm. Reakciu odštartujeme prídavkom koenzýmu Q2 (65 µmol/l). Meriame 5 minút 

zmenu absorbancie pri 600 nm. 
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Spektrofotometrické stanovenie cytochróm c-reduktázovej aktivity (komplex III): 

Do kyvety s 1 ml roztoku QCR (40 mmol/l NaPi pH 7,4; 0,5 mmol/l EDTA pH 8,5; 20 

mmol/l malonát sodný; 50 µmol/l cytochróm c; 0,005% (w/v) dodecylmaltozid) súčasne 

pridáme 2 µl mitochondriálneho lyzátu a 2 µl DBH (2,3-dimetoxy-5-metyl-6-dodecyl-1,4-

benzochinolu). Po rýchlom premiešaní pipetou meriame zmenu absorbancie pri 550 nm 

1 min. 

Spektrofotometrické stanovenie c-oxidázovej aktivity (komplex IV): Do kyvety s 1 ml 

roztoku COX (40 mmol/l NaPi pH 7,4; 0,5 mmol/l EDTA pH 8,5; 20 µmol/l cytochróm c; 30 

µmol/l kyselina askorbová; 0,005% w/v dodecylmaltozid) pridáme 10 µl mitochondriálneho 

lyzátu. Zmes premiešame pipetou a meriame zmenu absorbancie pri 550 nm 10 minút. 

Analýza fosfolipidov tenkovrstvovou chromatografiou: Z izolovaných mitochondrií 

extrahujeme fosfolipidy roztokom CHCl3:MetOH (2:1), prečistíme roztokom MgCl2 (0,1 

mol/l). Organickú fázu odoberieme a vysušíme pod prúdom dusíka. Vzorky rozpustíme 

v zmesi CHCl3:MetOH (2:1; pH 7) a nanesieme na silikagélovú platňu, ktorú umiestnime do 

chromatografickej komory obsahujúcej eluent (CHCl3:MetOH:CH3COOH = 65:25:8). 

Jednotlivé zložky sa rozdelia podľa polarity. Platňu následne ponoríme v detekčnom roztoku 

(10% CuSO4 v 8% H3PO4) a vystavíme prúdu horúceho vzduchu, pokiaľ sa neobjavia 

signály. 

 

Výsledky a diskusia 

Vplyv rôznej kultivačnej teploty na aktivitu komplexov dýchacieho reťazca 

v žiadnych trypanozomatidách ešte doteraz nebol skúmaný. Komplexy dýchacieho reťazca 

sme rozdelili natívnou elektroforézou. Následne sme gély inkubovali v detekčných roztokoch, 

kde na základe zmeny oxidoredukčného stavu činidla vznikla farebná zrazenina. Každý 

experiment sme opakovali niekoľkokrát a tu prezentujeme reprezentačné výsledky. 

 

 
Obr. 1. „Clear native“ elektroforéza komplexu II mitochondriálnych lyzátov C. thermophila (CT) 
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a L.  seymouri (LS). Mitochondrie izolované z buniek pestovaných pri teplote 14 °C (14), 23 °C (23) alebo 34 °C 
(34). 2 – 10% natívny gradientový gél. Do dráhy bolo nanášaných 60 µg mitochondriálnych proteínov 

Prvým zo študovaných enzýmov bol sukcinát-dehydrogenáza, komplex II (Obr.1.). Pri 

oboch študovaných druhov je najintenzívnejší signál pri teplote rastu 14 °C, len L. seymouri 

má tieto rozdiely výraznejšie, pričom najslabší signál nie je pri 34 °C, ale pri 23 °C. 

 

 
Obr. 2. „Blue native“ elektroforéza komplexu IV mitochondriálnych lyzátov C. thermophila (CT) 

a L. seymouri (LS). Mitochondrie izolované z buniek pestovaných pri teplote 14 °C (14), 23 °C (23) alebo 34 °C 
(34). 2 – 12% natívny gradientový gél. Do dráhy bolo nanášaných 60 µg mitochondriálnych proteínov 

 

Ďalším skúmaným enzýmom bola cytochróm-c oxidáza, komplex IV. V tomto prípade 

sme pri C. thermophila nepozorovali výraznejšie rozdiely v aktivitných signáloch. No pri L. 

seymouri sme zaznamenali výrazne nižší signál pri 14 °C s porovnateľne silnými signálmi vo 

vzorkách z buniek kultivovaných pri teplotách 23 °C a 34 °C. Aktivity signálov týchto dvoch 

enzýmových komplexov teda reagujú na zvyšovanie teploty kultivácie rôznym spôsobom. 

Nezávislé stanovenie enzymatických aktivít komplexov dýchacieho reťazca sme 

urobili pomocou spektrofotometrie (Tab. 1.). Merania sme uskutočnili pre komplexy II, III 

a IV dýchacieho reťazca. Každá vzorka bola meraná trikrát, v dvoch rôznych sadách, ktoré 

pochádzali z nezávislej mitochondriálnej lýzy. 

 
Tab. 1. Spektrofotometrické stanovenie aktivít C.thermophila a L. seymouri  mitochondriálnych 

lyzátov. Mitochondrie izolované z buniek pestovaných pri 14 °C (14), 23 °C (23) a 34 °C (34). Aktivity boli 
merané pre sukcinát-dehydrogenázu (sdh), cytochróm c-reduktázu (bc1) a cytochróm c-oxidázu (cox). Aktivita 

je vyjadrená percentách. Hodnota aktivít vo vzorkách pestovaných pri 14 °C bola zobratá ako referenčná. 

 CT14 CT23 CT34 LS14 LS23 LS34 
sdh 100 ± 7 57 ± 11 143 ± 26 100 ± 7 78 ± 14 33 ± 8 

bc1 102 ± 5 66 ± 1 123 ± 32 102 ± 9 92 ± 21 145 ± 50 
cox 99 ± 16,2 394 ± 3,8 769 ± 5,5 100 ± 4,7 285 ± 12,2 401 ± 85,2 

 

Namerané hodnoty sme porovnali s výsledkami v géloch. No pri obidvoch aktivitách 

majú merané hodnoty iné závislosti ako v géloch. Rozdiely v géli sú však zle 

kvantifikovateľné, lebo sa sledované aktivity vyskytujú vo viacerých formách (zrejme 
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multimérnych), preto sa opierame skôr o spektrofotometrické merania. Kým pre L. seymouri 

pri komplexe II vidíme jasný pokles aktivity so stúpajúcou teplotou, pri C. thermophila sme 

podobnú závislosť nepozorovali. Aktivity sú pri 23 °C nižšie a pri 34 °C vyššie ako pri 14 °C. 

Podobnú tendenciu majú aj aktivity komplexu III pri obidvoch organizmov. Avšak pri 

komplexe II a III sú výrazné aj smerodajné odchýlky meraní a celkovo tak tieto odchýlky 

nedosahujú štatisticky významné hodnoty. Iná je situácia pri komplexe IV. Namerané 

hodnoty sa so stúpajúcou teplotou výrazne zvyšujú pri oboch organizmoch. 

Lipidové zloženie mitochondriálnych membrán by malo vplývať na enzýmy oxidatívnej 

fosforylácie, ktoré sú v nej uložené, preto sme vykonali analýzu lipidového zloženia mitochondrií. 

Z mitochondriálnej frakcie sme izolovali fosfolipidy, ktoré sme následne analyzovali 

pomocou tenkovrstvovej chromatografie na silikagélovej platni (Obr. 3.). 

 

 
Obr. 3. Analýza fosfolipidového zloženia mitochondrií C. thermophila (CT) a L. seymouri (LS). Mitochondrie 

izolované z  buniek pestovaných pri teplote 14 °C (14) alebo 34 °C (34). Štandardy: fosfatidylcholín (PC), 
fosfatidylinozitol (PI), fosfatidylserín (PS), fosfatidyletanolamín (PE), fosfatidylglycerol (PG), kardiolipín (CL). 
Do každej dráhy boli nanesené lipidy zodpovedajúce rovnakému množstvu mitochondriálnych lipidov. Eluent 

CHCl3:MetOH:HAc (65:25:8) 
 

Sledovali sme vplyv rôznej kultivačnej teploty na lipidové zloženie mitochondrií. 
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U oboch organizmoch kultivovaných pri 14 °C, pozorujeme väčšie množstvo 

fosfatidylcholínu (PC), fosfatidylserínu (PS), fosfatidylinozitolu (PI) a fosfatidyletanolamínu 

(PE) oproti mitochondriám z buniek pestovaných pri 34 °C. Pre porovnanie pri Trypanosoma 

brucei, ktorá mení počas svojho životného cyklu prostredia s rôznou teplotou, je 

v procyklickej (optimum 27 °C) oproti krvnej forme (optimum 37 °C) viac PC a PI, avšak PS 

a PE sa nachádza vo väčšom množstve v krvnej forme [8]. 

 

Záver 

Detekcia enzýmových aktivít v géli je vhodná na orientačné sledovanie enzýmov, ale 

nie na jej kvantifikovanie. 

V L. seymouri má aktivita komplexu IV opačnú tendenciu ako komplexu II vzhľadom 

na stúpajúcu teplotu kultivácie. Kým aktivita komplexu II s rastúcou teplotou klesá, pri 

komplexe IV s teplotou výrazne stúpa aj aktivita. Pre C. thermophila sme takúto závislosť 

pozorovali len pre komplex IV. Pre komplex II C. thermophila, ako aj pre komplex III 

u oboch organizmov budú potrebné na zistenie ich tendencií opakované merania. 

Analýza lipidového zloženia mitochondriálnych membrán ukázala, že 

v mitochondriách buniek pestovaných pri 14 °C sa nachádza relatívne väčšie množstvo 

sledovaných lipidov, fosfatidylcholín, fosfatidylserín, fosfatidylinozitol 

a fosfatidyletanolamín, na hmotnosť proteínov, oproti bunkám pestovaných pri 34 °C. 
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Abstract 
Theoretical calculations of potential curves of molecules suitable for laser cooling 
Monofluorides and monohydrides of Group 13 elements are prospective candidates for laser cooling 

experiments. In the present work, we present scalar-relativistic calculations of ground states and first excited 
states of these molecules. The spectroscopic constants are calculated using Dunham expansion. The main goal of 
this study was to provide the initial results to guide our subsequent more accurate four-component relativistic 
calculations. 
 

Keywords: laser cooling; excited states; spectroscopic constants; X2C; monofluorides 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Podľa výsledkov niektorých teoretických a experimentálnych prác [1-3] sa javia 

monofluoridy a mohohydridy prvkov 13. skupiny ako vhodní kandidáti na použitie 

experimentálnej techniky laserového ochladzovania. 

Pod pojmom laserové ochladzovanie rozumieme široké množstvo techník, pri ktorých 

sú atómy resp. molekuly ochladené na teplotu blízku absolútnej nule. Asi najpoužívanejšou 

technikou patriacou do laserového ochladzovania je tzv. Doppler cooling.  

Pri Dopplerovom ochladzovaní je frekvencia lasera naladená mierne pod frekvenciou 

elektrónových prechodov, čo spôsobí pohltenie väčšieho množstva fotónov ak sa molekula 

pohybuje smerom k zdroju žiarenia (svetla) z dôvodu Dopplerovho efektu. Pri použití 

viacerých laserov, napr. 2 z opačných smerov, sú schopné atómy resp. molekuly rozptýliť 

viac fotónov od laserového lúča smerujúceho proti ich smeru pohybu. Každý takýto rozptyl je 

sprevádzaný zmenou hybnosti o veľkosti hybnosti fotónu. Pri prechode z excitovaného späť 

do základného stavu je fotón emitovaný s rovnakou hybnosťou, ale náhodnými smermi. 

Striedaním absorpcií a emisií dochádza k znižovaniu hybnosti, rýchlosti, kinetickej energie a s 

tým spojenej teploty. 

Cieľom našej práce bolo teoretickými výpočtami získať potenciálové krivky 

(predovšetkým v oblasti energetického minima) základného a prvého excitovaného stavu pre 

vybrané molekuly. Nakoľko esenciálnou súčasťou týchto techník je molekulová 

spektroskopia, zamerali sme sa rovnako i na výpočet niektorých spektroskopických konštánt. 
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Materiál a metódy 

Všetky výpočty potenciálových kriviek sme realizovali využitím kvantovo-

chemického balíka CFOUR [4], metódou CCSD(T) (coupled cluster singles, doubles, 

perturbative triples), pričom pre prvky Ga, In a Tl sme do výpočtov zahŕňali skalárnu 

relativistiku pomocou 1-elektrónovej verzie hamiltoniánu X2C1E (exact 2-component). 

Pre výpočty sme sa rozhodli použiť gaussovské Sapporo bázy, konkrétne SAPPORO-

xZP 2012 bázy pre bór, hliník, fluór a vodík a SAPPORO-DKH3-xZP 2012 bázy pre gálium 

indium a tálium [5]. Pred ich použitím v programe CFOUR ich však bolo nutné konvertovať 

do potrebného formátu. 

Spektroskopické konštanty sme získali využitím Dunhamovho rozvoja, ich výpočtom 

však predchádzala optimalizácia správnej medzijadrovej vzdialenosti, pričom pre každý jeden 

výpočet bolo použitých najmenej 25 bodov krivky z oblasti okolo energetického minima. 

Všetky teoreticky získané údaje sme porovnávali s dostupnými experimentálnymi dátami [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

Výpočtom spektroskopických konštánt pre základný stav predchádzala optimalizácia 

medzijadrovej vzdialenosti, pričom hľadanie minima kriviek sme realizovali v DZP, TZP, 

QZP báze a následne sme realizovali extrapoláciu na CBS (complete basis set) limitu. 

Výsledky sumarizujeme v tabuľkách 1 a 2. 

 
Tab.  1. Optimalizácia medzijadrových vzdialeností re fluoridov – najväčšiu mieru zhody s experimentom 

sme dosiahli pri použití QZP bázy resp. pri CBS limite (realizované analyticky z dát pre TZP a QZP bázu) 
molekula/báza exp[6] [Å] DZP [Å] TZP [Å] QZP [Å] CBS [Å] 

BF 1,2625 1,2888 1,2681 1,2642 1,2617 

AlF 1,6544 1,6928 1,6630 1,6586 1,6551 

GaF 1,7744 1,7884 1,7735 1,7739 1,7759 

InF 1,9854 1,9864 1,9845 1,9859 1,9849 

TlF 2,0844 2,0778 2,0842 2,0859 2,0893 

 

CBS limita predstavuje extrapoláciu na nekonečný počet bázových funkcií, nakoľko v bežnej 

výpočtovej praxi počítame s konečným počtom bázových funkcií. Vykonaním tejto 

extrapolácie sa snažíme eliminovať vplyv chyby bázy. Funkčnosť tejto techniky pre molekulu 

AlF  ilustruje obrázok 1.  
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Tab.  2. Optimalizácia medzijadrových vzdialeností re hydridov – najväčšiu mieru zhody s experimentom 

zaznamenávame obdobne ako pri fluoridoch pre QZP bázu a CBS limitu. 
molekula/báza exp[6] [Å] DZP [Å] TZP [Å] QZP [Å] CBS [Å] 

BH 1,2324 1,2509 1,2325 1,2302 1,2289 

AlH 1,6478 1,6561 1,6503 1,6454 1,6431 

GaH 1,6630 1,6716 1,6642 1,6598 1,6560 

InH 1,8380 1,8438 1,8382 1,8330 1,8298 

TlH 1,8700 1,8985 1,8926 1,8862 1,8804 

 

 
Obr. 1. -  Konvergencia k CBS – Použitie vyššej bázy približuje hodnoty energií k hodnotám získaným 

extrapoláciou, pri použití ďalších báz (5ZP, 6ZP) by boli krivky „nahustené“ bližšie k CBS krivke. 
 

Po optimalizácii sme pristúpili k výpočtu hodnôt niektorých spektroskopických 

konštánt základných stavov fluoridov a niektorých hydridov prvkov 13. skupiny, pričom sme 

použili interný katedrový program využívajúci Dunhamov rozvoj. Vo všetkých prípadoch sa 

jednalo o základný stav popísaný termom 1Σ. Vzhľadom na malý rozdiel odchýlok hodnôt 

konštánt pre QZP bázu a CBS limit uvádzame len výsledky získané z kriviek na úrovni QZP 

bázy. Výsledky opäť prehľadne sumarizujeme v tabuľkách 3 a 4. 

1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9
-342.3

-342.25

-342.2

-342.15

-342.1

-342.05

-342

-341.95

-341.9

-341.85

-341.8

re [Å] 

E [a.u.] Konvergencia k CBS  

DZP TZP QZP 5ZP 6ZP CBS
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Tab.  3. Vybrané spektroskopické konštanty pre monofluoridy 13. skupiny – v prvom riadku pre každú 

molekulu uvádzame experimentálnu hodnotu [6], v druhom vypočítanú hodnotu (zvýraznené hrubým písmom).  
 Be [cm-1] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] αe [cm-1] De [ 10-6 cm-1] 

BF 
1,507235 1264,90 11,80 0,0180000 7,300 

1,530260 1411,59 11,60 0,0190384 7,193 

AlF 
0,5524798 802,26 4,77 0,00498410 1,046 

0,5495010 801,32 4,23 0,00477953 1,033 

GaF 
0,3595161 622,20 3,20 0,00286420 0,500 

0,3583590 621,91 2,64 0,00273356 0,476 

InF 
0,2623241 535,30 2,60 0,00187970 0,252 

0,2624840 537,69 2,26 0,00180332 0,250 

TlF 
0,22315 477,30 2,30 0,00150385 0,195 

0,22296 482,16 1,92 0,00139333 0,409 

 
Tab.  4. Spektroskopické konštanty pre vybrané monohydridy prvkov 13. skupiny – v prvom riadku pre 
každú molekulu uvádzame experimentálnu hodnotu [6], v druhom vypočítanú hodnotu (zvýraznené hrubým 

písmom). 
 Be [cm-1] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] αe [cm-1] De [cm-1] 

BH 
12,021 2366,90 49,39 0,412 0,001242 

12,082 2369,03 49,01 0,417 0,001257 

GaH 
6,137 1604,52 28,77 0,181 0,0003420 

6,1601 1600,83 23,64 0,182 0,0003649 

InH 
4,994 1427,01 25,61 0,142 0,0002230 

5,019 1464,70 16,93 0,149 0,0002357 

 

V prípade fluoridov sme sa zamerali i na výpočet prvého excitovaného stavu 

popísaného spektroskopickým termom 3Π, pričom sme postupovali obdobne ako pre základný 

stav (tzn. optimalizácia medzijadrovej vzdialenosti s následným výpočtom spektroskopických 

konštánt). Porovnanie kriviek základného a prvého excitovaného stavu AlF ilustruje obrázok 

2. 
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Obr. 2. - Porovnanie kriviek základného a excitovaného stavu AlF - excitovaný stav je energeticky vyššie 

ako základný stav. 
 

Tab.  5. - Spektroskopické konštanty pre prvý excitovaný stav monofluoridov 13. skupiny – prvý riadok 
predstavuje dostupnú experimentálnu hodnotu [6], druhý (hrubým) teoretický výpočet na úrovni QZP bázy. 

 re [Å] Be [cm-1] ωe [cm-1] 
ωexe 

[cm-1] αe [cm-1] 
De 

[10-6 cm-1] 

BF 
1,3080 1,4130 1323,80 9,20 0,01580 6,300 

1,3099 1,4096 1327,15 9,38 0,01565 6,631 

AlF 
1,6476 0,5570 827,80 3,90 0,00453 0,928 

1,6523 0,5539 828,25 4,00 0,00449 0,991 

GaF 
1,7467 0,3710 663,02 2,18 0,00302 - 

1,7452 0,3716 664,90 3,53 0,00293      0,464 

InF 
1,9455 0,2732 575,20 3,68 0,00202 0,250 

1,9427 0,2739 575,85 3,50 0,00207 0,248 

TlF 
2,0491 0,2039 436,30 7,10 0,00274 0,281 

2,0375 0,2335 459,20 7,51 0,00267 0,242 

 

Záver 

V práci sme sa zaoberali výpočtami potenciálových kriviek (predovšetkým v oblasti 

energetického minima) monofluoridov a monohydridov prvkov 13. skupiny. Každému 

1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9
-342.22

-342.2

-342.18

-342.16

-342.14

-342.12

-342.1

-342.08

-342.06

-342.04

-342.02

re [Å] 

E [a.u.] Porovnanie kriviek základného a excitovaného stavu  

1Σ 3Π 
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výpočtu predchádzala optimalizácia medzijadrovej vzdialenosti, pričom po korektnej 

optimalizácii sme pristúpili k výpočtu hodnôt niektorých spektroskopických konštánt pre 

základný stav (1Σ) a prvý excitovaný stav (3Π). Výpočty sme realizovali na úrovni metódy 

CCSD(T) so zahrnutím skalárnej relativistiky v podobe X2C1E. Pozorujeme dobrú zhodu 

experimentálnych výsledkov s našimi výpočtami. 

Našu prácu možno chápať ako prvotný náhľad do riešenej problematiky, pričom 

budeme ďalej pokračovať v realizácii kvalitnejších a presnejších výpočtov využitím programu 

DIRAC (zahrnutie plnej štvorkomponentnej relativistiky a spin-orbitálnej interakcie).  

 

Poďakovanie 

Moje poďakovanie týmto patrí RNDr. Lukášovi Félixovi Paštekovi, PhD. za 

priateľský prístup, cenné rady, trpezlivosť a motiváciu počas celej doby realizácie práce. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Hunter L. R., Peck S. K., Greenspon A. S. et al., (2012) Phys. Rev. A 85(1) p. 2511 

[2] Kang S. Y., Kuang F. G., Gang J. et al., (2017) J. Phys. B 50(10), p. 105103 

[3] Wells N., Lane I. C. (2011) Phys. Chem. Chem. Phys. 13(42), p. 19018  

[4] Harding M. E., Metzroth T., Gauss J. et al., (2008) J. Chem. Theor. Comp. 4, p. 64 

[5] Noro T., Sekiya M., Koga T. (2003) Theor. Chem. Acc. 109(2), p. 85 

[6] Huber K. P., Herzberg G. (1979) Constants of Diatomic Molecules, D. Van Nostrand 

Company Inc., New York, USA, p. 502 

747
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Abstract 
Glycosylation is one of the most important post-translational modifications of proteins and can be 

carried out by N- or O-glycosylation. The most effective method used for preparation of inhibitors is the 
preparation of transition state inhibitors. We described here a synthesis of precursors of glycosyltransferase 
inhibitors. We prepared compounds VIa – VIb by sequential synthesis starting from compounds Ia – Ib. Final 
products VIIIa – VIIIb were achieved from compounds VIa – VIc by oxidation to sulphones and following 
sulphation. Removal of the protective benzyl groups by catalytic hydrogenation, led to the formation of target 
compounds. These compounds represent suitable and stable precursors for preparation of target compounds as 
transition state inhibitors of glycosyltransferases. All of these compounds were confirmed by NMR spectral data 
and elemental analyses. 
 
Keywords: glycosyltransferase; mimetics; furanose; transition state; sulphation 

 

Introduction and Objectives 

Glycosylation is one of the most important post-translational modifications of proteins 

and can be carried out by N- or O-glycosylation. Genetic mutations might change the activity 

of glycosyltransferases and thus can lead to serious health disorders, can be dangerous in 

human as well as in animal organism [1 – 2]. 

The most effective method used for preparation of inhibitors is the preparation of 

transition state inhibitors (where both substrates, donor – responsible for specificity and 

acceptor – responsible for selectivity, are mimicked as well as the influence of the metal co-

factor is taken in account) [3]. On the basis of studied literature and computer modeling, the 

structural features of the transition state mimetics were suggested (Fig. 1) [4]. The donor part 

consists of the basic structure bearing the furanose skeleton - derived from the corresponding 

hexofuranose (D-fructose, D-tagatose, D-psicose). The acceptor substrate is mimicked by a 

different substituted (ethyl, isopropyl, phenyl) thioglycosyl group. The mimicking of the 

uridine diphosphate (UDP) leaving group represents the corresponding ester / ether – linked 

phosphoric acid at the C-1 position. After hydrolysis, it provides the required negative charge. 
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O

GPO OPG

SR1

R2

GPO

Donor part Acceptor part
R1 = Et or iPr or Ph
R2 = - OH  
        - OSO3NarTSCS = 1,9

rMCS = 1,9
rTSCO = 2,5 n = 0
rMCO = 2,4 n = 1

 
 

Fig. 1. Structural features of transition state mimetics 
 
 

Materials and methods 

For preparation of starting compounds were used commercially available chemicals 

(Sigma Aldrich, Merck) or compounds, which were prepared in our laboratory. The reaction 

sequence and the purity of the starting materials were monitored by TLC (silicagel 60 F254, 

Merck). For column chromatography was used silicagel 65/40 (Merck). Reactions, which are 

sensitive to air humidity were prepared in the presence of an inert atmosphere. NMR spectra 

of compounds were recorded by Bruker AVANCE III HD 400 MHz (400 MHz for 1H NMR 

and 100 MHz for 13C NMR). As an internal standard tetramethylsilane (TMS) was used and 

as a solvent CDCl3 / DMSO / D2O. For 2D spectra were used HSQC and COSY techniques. 

For measurement of ESI-MS spectra was used Thermo Scientific Orbitrap Exactive in 

positive mode. 

 

General modified procedure for O-sulphation: 

The compounds VIIa – VIIc were dissolved in dichlormethane at room temperature. 

Then SO3.py complex was added to the reaction mixture. The reaction was stirred for 72 h at 

room temperature. After completion of the reaction (monitored by TLC), pyridine was 

removed by evaporation. The crude product was dissolved in ethanol, filtered and evaporated. 

The final compound was purified by column chromatography [5]. 

 

Results and discussion 

The starting compounds Ia – Ic were in the first step regioselectively protected by tert-

butyldimethylsilyl protecting group in dry pyridine at the C-6 position to form compounds IIa 

– IIc (Fig. 2) [6].  
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       THF

r.t., 1,5 h
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IIIa: R = Ph  77%
IIIb: R = Et   75%
IIIc: R = iPr   81%

IVa: R = Ph  62%
IVb: R = Et   73%
IVc: R = iPr   69%

Va: R = Ph  58%
Vb: R = Et   70%
Vc: R = iPr   63%

VIa: R = Ph 40%
VIb: R = Et   60%
VIc: R = iPr   54%

 
 

Fig. 2. Synthesis of key intermediates 
 

The other primary hydroxyl group at the C-1 position was protected with dimethoxytrithyl by 

using 4,4' - dimethoxytrityl chloride in dry pyridine and the presence of 4 -

 dimethylaminopyridine as a catalyst. Then the primary hydroxyl group at the position C-6 

was deprotected with tetra-n-butylammonium fluoride and the secondary OH groups on the 

C-3, and C-4, as well as primary OH group at C-6 were benzylated to form Va – Vc. 

Subsequent detritylation of compounds Va – Vc in diluted TFA(dichloromethane) resulted in 

formation of VIa – VIc as the key precursors towards target compounds. 

The compounds VIa – VIc can be prepared by two synthetic ways. One of them is 

preparation of VIIa – VIIc at first as the products of O-sulphation by reaction with SO3.py 

complex in dry pyridine. The second step is oxidation of thioglycosides VIIIa – VIIIc, to 

sulphones, however no expected products were observed. Therefore, the sequence of reactions 

was changed by starting with thioglycoside oxidation using 3-chloroperoxybenzoic acid as an 

oxidizing agent in dichloromethane. Final O-sulphation was performed as described above. 
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Fig. 3. Synthesis of final compounds 
 

Target compounds were obtained by removing the protective benzyl groups by 

catalytic hydrogenation. 

 

Conclusion 

By the sequence of reactions described above, three stable compounds were prepared. 

The stability of final derivatives was obtained with oxidation of sulphur to sulphone and 

confirmed by NMR analysis. On the basis of this knowledge, compounds VIIIa – VIIIc have 

been successfully prepared. In the future, we plan to optimize conditions for individual 

reactions to increase the yield. In further research, we plan to prepare compounds with similar 

structures based on the structural features of the transition state of mimetics that have been 

designed by computer methods. 
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Abstract 
Phosphorylation of selected 2-thiofuranoses 
We described here a synthesis of precursors of glycosyltransferase inhibitors as a possible element for 

threatment of large scale diseases based on errors in glycosylation. New potential transition state analogue 
inhibitors for N-acetylglucosyltransferases were synthetised. We prepared compounds VIa – VIc by sequential 
synthesis starting from compound I. Then we synthetised products VIIa – VIIc, VIIIa – VIIIb, IXa – IXb and 
X by one-pot reaction of phosphorylation reaction and oxidation to sulphone. Removal of the protective benzyl 
groups by catalytic hydrogenation, led to the formation of target compounds. These compounds are stable 
precursors for preparation of target compounds as transition state inhibitors of glycosyltransferases. All of these 
compounds were confirmed by NMR spectral data and elemental analyses. 
 

Keywords: glycosylation; mimetic; fosforylation; organic synthesis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

N-acetylglukozaminyltransferáza je enzým patriaci do skupiny glykozyltransferáz 

katalyzujúcich prenos N-acetylglukózamínového zvyšku na vhodný substrát (najčastejšie iný 

mono-/oligosacharid, či proteín) ─ Obr. 1. Ide o skupinu glykozyltransferáz, ktoré patria 

medzi dvojsubstrátové enzýmy. Často je vyžadovaná aj prítomnosť kovového kofaktora 

(napr. Mn2+, Mg2+). Výsledkom takto katalyzovanej reakcie je vznik novej väzby - 

glykozidovej väzby [1─3]. 

 

 

 

 

 
 

Obr. 1. Mechanizmus účinku glykozyltransferáz 
 

V súčasnosti sa na prípravu inhibítorov využíva množstvo stratégií. Najefektívnejšou 

metódou je príprava inhibítorov tranzitného stavu (mimikujú sa obidva substráty aj vplyv 

kofaktora). Na základe študovanej literatúry a počítačového modelovania boli navrhnuté 

štrukturálne motívy mimetík tranzitného stavu (Obr. 2) [4]. 
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rMCS = 1,9
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rMCO = 2,4 n = 1

 
Obr. 2. Štruktúrne motívy mimetík TS navrhnuté molekulovým modelovaním 

rTS predstavuje dĺžku väzby C-S / C-O v tranzitnom stave a rM predstavuje dĺžku väzby C-S / C-O v mimetiku 
 

Donorná časť tvorí štruktúra nesúca furanózový skelet. Furanózový skelet je odvodený 

od príslušnej hexofuranózy (v našom prípade D-fruktóza, D-tagatóza, D-psikóza). Akceptorný 

substrát je mimikovaný rôzne substituovanou tioglykozylovou skupinou (etyl, fenyl, 

izopropyl). Mimikovanie odstupujúcej uridín difosfátovej skupiny reprezentuje príslušný ester 

kyseliny fosforečnej v polohe C-1, ktorý po hydrolýze poskytuje potrebný záporný náboj. 

Pri príprave uvedených cieľových zlúčenín sme zistili ich nízku stabilitu pri 

laboratórny podmienkach. Navrhnutá bola preto podobná stabilnejšia štruktúra, ktorá je 

založená na sulfónových derivátoch. V predkladanom príspevku preto uvádzame prípravu 

odpovedajúcich sulfónových derivátov, ako náhradu za pôvodné tioglykozylové deriváty. 

Očakávaná vyššia stabilita pripravených zlúčenín je v tomto prípade zabezpečená nižšou 

reaktivitou tiolových derivátov nasýtením síry jej oxidáciou. Štruktúra všetkých zlúčenín bola 

potvrdená štandardnými analytickými metódami (NMR a HRMS).  

 

Materiál a metódy 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (Sigma 

Aldrich, Merck), prípadne látky, ktoré boli pripravené v našom laboratóriu. Priebeh reakcií a 

čistota východiskových látok bola sledovaná metódou TLC (silikagél 60 F254, Merck). 

Finálna purifikácia zlúčenín bola uskutočnená stĺpcovou chromatografiou (silikagél 65/40, 

Merck). Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť boli uskutočnené v prítomnosti inertnej atmosféry 

(dusík). NMR spektrá vzoriek boli merané na prístroji Bruker AVANCE III HD 400 (400 

MHz pre 1H NMR, 100 MHz pre 13C NMR). Ako vnútorný štandard bol použitý 

tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo CDCl3 / D2O / MeOD. Pre 2D spektrá boli použité 

HSQC a COSY techniky. Na meranie ESI-MS spektier bol použitý prístroj Thermo Scientific 

Orbitrap Exactive v pozitívnom móde. 
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Reprezentatívny postup prípravy zlúčeniny VIIa:  

K roztoku východiskovej látky VIa v suchom acetonitrile, ktorý bol ochladený na 0°C, 

bol po kvapkách pridaný roztok (0,45 M) 1H-tetrazolu v acetonitrile. Následne bol pridaný po 

kvapkách k reakčnej zmesi dibenzyl (N,N-dimetyl) fosforamidát. Po 5 min miešania sa zmes 

zahriala na laboratórnu teplotu a miešala 1 hodinu. Následne sa zmes opäť ochladila na 0°C a 

bola pridaná 3-chlórperoxybenzoová kyselina. Reakčná zmes bola opätovne miešaná pri 

laboratórnej teplote 1 hodinu a priebeh reakcie sledovaný pomocou TLC. 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.  

 

Výsledky a diskusia 

Ako prvú uvádzame prípravu fruktofuranózových derivátov. Východisková zlúčenina 

Ia – Ic bola v prvom kroku regioselektívne chránená tert-butyldimetylsilylovou chrániacou 

skupinou v suchom pyridíne v polohe C-6, pričom bol získaný produkt IIa – IIc (Obr. 3) [5]. 
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VIa: R = Ph 40%
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Obr. 3. Príprava medziproduktov VIa – VIc 
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Ďalšia primárna hydroxylová v polohe C-1 bola ochránená dimetoxytritylovou 

skupinou pomocou 4,4´-dimetoxytritylchloridu v suchom pyridíne a prítomnosti 4-

dimetylaminopyridínu ako katalyzátora. Následne bola seletívne odchránená primárna 

hydroxylová skupina v polohe C-1 použitím fluoridu tetra-n-butylamónneho a OH skupiny na 

uhlíkoch v polohe C-3, C-4 a C-6 boli benzylované. Sledom vyššie uvedených reakcií sme tak 

získali požadovanú zlúčeninu Va – Vc. Následnou detrityláciou zlúčeniny Va – Vc boli 

úspešne pripravené medziprodukty VIa – VIc. 

Fosforyláciou zlúčenín VIa – VIc boli získané produkty VIIa – VIIc.  
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Obr. 4. Príprava finálnych produktov fruktofuranózy 

 

Okrem syntézy fruktofuranózových derivátov bola uskutočnená aj príprava 

tagatofuranózových derivátov. Určitá skupina cieľových zlúčenín už bola publikovaná [4]. 
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Obr. 5. Pripravené finálne produkty tagatofuranózy 
 

Štruktúra jednotlivých zlúčenín bola potvrdená 1H NMR, 13C NMR, COSY, HSQC a 

MS.  

 

Záver 

Sledom vyššie uvedených reakcií boli pripravené vybrané produkty fosforylácie 

frukto- a tagatofuranózy, pričom bolo zistené, že sulfónované zlúčeniny vykazujú vyššiu 

stabilitu ako nesulfónované. Pre budúcnosť bude vhodné optimalizovať podmienky 
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jednotlivých reakcií kvôli zvýšeniu výťažku. Plánujeme tiež prípravu psikofuranózových 

derivátov. V ďalšom výskume máme v pláne pripraviť zlúčeniny s podobnými štruktúrami 

vzhľadom na štrukturálne motívy tranzitného stavu mimetík, ktoré boli navrhnuté počítačovými 

metódami. 
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Abstract 

Analysis of natural waxes by gas chromatography.  
The work deals with analysis of beeswax by gas chromatography. At present, in many cases of 

adulteration beeswax with cheaper ingredients, especially paraffin are increases. We analyzed 9 samples of 
beeswax. The range of paraffin content in the samples ranged from 0-28.3%. 
 

Keywords: GC-FID; beeswax; parrafin 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Vosky sú látky, ktoré sa nachádzajú všade okolo nás, sú to rôznorodé organické 

zlúčeniny. Sú to vyššie alkány a lipidy, s teplotou topenia od 40°C, kedy vznikajú kvapaliny 

s nízkou viskozitou. Vosky sú organické zlúčeniny, pozostávajúce z dlhých alkylových 

reťazcov, môžu zahŕňať rôzne funkčné skupiny, ktoré menia ich vlastnosti. Medzi tieto 

funkčné skupiny patria mastné kyseliny, primárne a sekundárne alkoholy s dlhým reťazcom, 

aromáty, amidy, ketóny aldehydy a nenasýtené väzby. Vosky sa dajú pripraviť aj synteticky, 

tieto môžu obsahovať aj iné funkčné skupiny.  

 Medzi najbežnejší zvierací vosk patrí včelí vosk. Tento vosk je dôležitý, lebo včely ho 

využívajú na svoju výživu a stavbu plástov. Včelí vosk v plástoch je tvorený esterom 

marylpalmitátu, je to ester, ktorý je esterom triakontanolu s kyselinou palmitovou. [1] 

Včelí vosk je unikátna prírodná surovina, ktorá je metabolickým produktom včiel. 

Včely sú veľmi citlivé na zmenu zloženia vosku a falšovanie medzistienok, ktoré sa používajú 

ako základ nových plástov môže spôsobiť ich zborenie (prímes vysokého obsahu parafínu), 

odmietanie sadania včiel poprípade ich smrť.  

 Medzi najčastejšie falšovadlá včelieho vosku patria parafín a stearín, kvôli cene 

a podobným vlastnostiam. Parafín je makká bezfarebná látka, ktorá sa získava z ropy ako 

vedľajší produkt. Je to látka zložená zo zmesi alkánov C20-C40. Najviac sa využíva tento 

vosk pri výrobe sviečok, mazaní poprípade elektrickej izolácii [1-3]. 

Na analýzu týchto voskov sme využili metódu GC-FID, čo je vlastne plynová 

chromatografia s plameňovo ionizačným detektorom, kde potrebujeme vytvoriť ióny, tie sa 

vytvárajú pomocou plameňa [4]. Vosky sa radia do skupiny vysokovrúcich látok preto na 
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analýzu sa použila vysokoteplotná plynová chromatografia umožňujúca použitie vyšších 

pracovných teplôt.  

 

Materiál a metódy 

 Vzorky včelieho vosky a parafínu na kalibračné roztoky sa pripravili na koncentráciu 

20mg/ml a ich následným zmiešaním na pomery 0:100; 2.5:97,5; 5:95; 10:90; 20:80; 50:50 

a 100:0 parafín:včelí vosk. Na rozpúšťanie voskov sme použili rozpúšťadlo chloroform od 

firmy MERCK(Kenilworth, USA).  

 Analýza 9 vybraných vzoriek včelieho vosku s podozrením na falšovanie sa 

uskutočnila na plynovom chromatografe GC-FID 6890N (Agilent Technologies, PaloAlto, 

CA, USA). Jeden 1 µl vzorky sa dávkoval do kolóny v splitless móde. Teplota inletu bola 

320°C, tlak 8,0kPa, prietok 12ml/min. Separácia prebiehala na kolóne UNIMetal(8,5m x 

530µm x 17µm). Počiatočná teplota separácie  bola 80°C(2 minúty), následne stúpa 15°C/min 

do 380°C(3 minúty). Teplota detektora bola 350°C.   

 

Výsledky a diskusia 

Tabuľky č. 1 a 2 obsahujú retenčné časy a hodnoty rovnice priamok a príslušných 

korelačných koeficientoch pre parafín a včelí vosk. Výber signálov sa zakladal na poznatku, 

že parafín je tvorený párnymi aj nepárnymi uhľovodíkmi, zatiaľ čo včelí vosk je tvorený iba 

párnymi uhľovodíkmi. Tým pádom prítomnosť nepárnych uhľovodíkov indikuje falšovanie 

včelieho vosku.  

Vo vzorkách včelieho vosku sme sledovali posledné najintenzívnejšie píky, ktoré indikovali 

množstvo včelieho vosku vo vzorke. Úbytok hmoty pri posledných píkoch slúži na overenie 

stanovenia parafínu.  

Tabuľka č. 1 a 2 obsahuje retenčný čas, hodnoty rovnice priamky, príslušný korelačný 

koeficient pre parafín a včelí vosk. Tabuľka č. 1 obsahuje typický vybraný uhľovodík, 

spriemerované retenčné časy vzoriek, parametre priamok a, b a príslušný korelačný koeficient 

 
Tab. 1.  Charakteristiky priamky pre kalibračné roztoky parafínu. 

Uhľovodík Čas [min] a b Korelačný koeficient R2 
C21 9,2 8,158 22,767 0,9945 
C23 10,3 35,77 19,706 0,9988 
C25 11,1 55,369 74,09 0,9997 
C27 12 109,13 109,13 0,9991 
C29 12,9 38,759 52,234 0,9985 
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Tab. 2. Charakteristiky priamky pre kalibračné roztoky včelieho vosku. 
Čas [min] a b Korelačný koeficient R2 

18,6 -73,429 7383,7 0,9909 
19,1 -80,91 8097,8 0,9902 

 

 
Obr. 1 Chromatografický záznam vzorky parafínu a  včelieho vosku. 

 

Z obrázku 1 vyplýva, že pomocou GC-FID je možné jednoznačne určiť druh 

použitého vosku. Jednotlivé vosky eluujú v rôznych intervaloch, pričom parafínové vosky 

eluujú v oblasti C20- C40 a včelie vosky v oblasti C25-C60. Na obrázku č. 2 je 

chromatografický záznam reálnej vzorky č.4 z ktorého vyplýva, že sa jednoznačne jedná 

o falšovanú vzorku včelieho vosku. 

 
Tab. 3. Sumárne výsledky hodnôt obsahov včelieho vosku, parafínu a úbytku hmoty. V prvom stĺpci sú 
uvedené čísla vzoriek, následný prepočet na obsah včelieho vosku, obsah parafínu a celkový úbytok hmoty. 

Vzorka obsah včelieho vosku obsah parafínu úbytok 
1 97,54077 0,76 1,699231 
2 96,39275 1,83 1,777252 
3 99,01425 0,93 0,055747 
4 63,02675 28,28 8,693254 
5 81,30287 10,95 7,747125 
6 94,59311 3,09 2,316889 
7 100 0 0 
8 83,08824 16,04 0,871758 
9 66,72247 24,42 8,85753 
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. V tabuľke č. 3 sú uvedené sumárne výsledky analýz včelích voskov. Na základe 

výsledkov vieme povedať, že vzorka č.7 bola 100% čistá a teda neobsahovala parafín a ani 

inú prímes.  Z tabuľky je zrejmé, že všetky vzorky obsahovali parafín v rozsahu od 0,8% do 

28,3%. Úbytok hmoty bol najvýznamnejší pri vzorkách č. 4, 5 a 9 pričom je možné to 

prisúdiť inému falšovadlu, ktoré má vyššiu teplotu varu ako vosky. Z tohto dôvodu časť 

hmoty vo vzorkách nie je možné identifikovať pomocou GC-FID. 

 

 

Obr. 2 Chromatografický záznam reálnej vzorky včelieho vosku. 
 

Záver 

 Cieľom tejto práce bolo analyzovať prírodné vosky konkrétne včelí vosk a jeho 

čistotu. Parafín je dobre miešateľný so včelím voskom a je lacnejší, ale spôsobuje včelárom 

veľké škody. Na základe našich meraní sme zistili, že vzorka č. 7 bola čistá vzorka, teda 

obsahovala iba včelí vosk a ostatné vzorky obsahovali okrem včelieho vosku aj parafín alebo 

iné prímesy, najviac sa to prejavilo pri vzorke č. 4, ktorá iba 63,03% včelieho vosku, teda bol 

to najmenej kvalitný včelí vosk.  
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Abstract 
 3-Dimethylaminocoumarins – fluorescent probes for low pH monitoring in cells 
 Six new fluorescent probes for extreme acidity were designed and synthesized using coumarin 
derivative as fluorophore. Effects of pH on photophysical and photochemical properties of prepared compounds 
were studied by UV-VIS and fluorescence spectroscopy. All probes exhibited high pH sensitivity, with pKa 
values ranging from 2.1 to 4.3. Moreover, probes 2 and 3 possess excellent membrane permeability and were 
successfully applied for monitoring of low pH compartments in yeast cells. 
 

Keywords: coumarin; fluorescence; bioimaging; low pH; yeast cell 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koncentrácia protónov má v biologických systémoch kľúčovú úlohu pri chemických 

reakciách a biologických procesoch, ako sú napríklad bunkový rast, transport iónov, 

enzýmová aktivita a podobne [1].  

Abnormálne hodnoty pH v organelách sú často spájané s poškodením bunky 

a nesprávnou bunkovou funkciou. Monitorovanie zmien pH v živých systémoch je 

mimoriadne dôležité pre štúdium bunkových funkcií a pre porozumenie fyziologických 

a patofyzických procesov. [2]. 

Na detekciu pH sa zvyčajne využíva niekoľko metód, ako napríklad UV-Vis 

absorpčná spektroskopia, fluorescenčná spektroskopia, NMR alebo elektrochemické metódy. 

Spomedzi týchto metód sa v poslednej dobe najviac pozornosti venuje fluorescenčnej 

spektroskopii vďaka jej vysokej citlivosti, jednoduchosti meraní a detekcie v reálnom čase. 

V literatúre je opísaných mnoho fluorescenčných prób s odozvou na hodnoty pH v oblasti 6 

až 8 (približne neutrálne pH)  a v oblasti 4 až 6 (slabo kyslé pH), avšak existuje len málo 

fluorescenčných pH indikátorov, ktoré sú aplikovateľné vo veľmi kyslých podmienkach s pH 

nižším ako 4. [3-4]. 

V tejto práci je opísaná syntéza nových fluorescenčných prób, ktoré vykazujú výraznú 

fluorescenčnú odozvu v kyslej oblasti pH. Navyše boli tieto próby úspešne použité pri 

zobrazovaní kyslých organel kvasinkových buniek. 
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Obr. 1.Syntetizované próby   
 

Materiál a metódy 

Štruktúry syntetizovaných zlúčenín boli identifikované pomocou 1H NMR a 13C NMR 

spektroskopie. NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian NMR system 300 

s pracovnou frekvenciou 300 MHz pre 1H NMR a 75 MHz pre 13C NMR, s TMS ako 

vnútorným štandardom. Použité chemikálie a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Aldrich, 

Merck-Millipore, Acros, Mikrochem) 

 Štandardné pH titrácie zlúčenín 1-6 (50 μM) sa uskutočnili vo vodných 

roztokoch. Vzorky sa rozpustili v DMSO (5 x 10-3 M) a 50 μl sa pridalo k tlmivému roztoku 

(Brittonov-Robinsonov univerzálny tlmivý roztok I, 5 ml). Absorpčné a emisné spektrá boli 

merané s nárastom hodnôt pH od 2 po 12. UV/Vis spektrá boli namerané na ThermoScientific 

v 1 cm fluorescenčnej kyvete. Fluorescenčné spektrá boli namerané na Hitachi F2000 v 1 cm 

fluorescenčnej kyvete. Použité rozpúšťadlá boli spektrálnej kvality (DMSO; Uvasol®, Merck-

Millipore) a boli použité bez ďalšieho čistenia. 

 pH roztokov sa stanovilo pomocou laboratórneho pH metra WTW inoLab 720. 

Brittonov-Robinsonov tlmivý roztok pozostáva zo zmesi 0,040 M H3BO3, 0,04 M H3PO4 a 

0.04 M AcOH ktorá sa na požadované pH titruje s 0,2 M NaOH. 

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza 

 Syntéza hydroxykumarínu 1 spočíva v kondenzácii betaínu s o-

hydroxybenzaldehydom (9) (obr. 2).  Próbu 1 sme z acetylovaného produktu kondenzácie 

získali hydrolýzou v kyslom prostredí v celkovom výťažku 60 %. Obdobnou kondenzáciou 
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komerčne dostupných aldehydov 7 a-c sme získali próby 2-4 v dobrých výťažkoch 60-64 % 

(obr. 2). 

 

 
Obr. 2. Schéma syntézy pripravených kumarínových prób 1-4 

 

Benzokumaríny 5 a 6 boli pripravené kondenzáciou betaínu s príslušnými o-

hydroxynaftaldehydmi 12 a 14 (obr. 3). Potrebné naftaldehydy boli pripravené z príslušných 

naftolov regioselektívnou formyláciou. Hydroxynaftaldehyd 12 bol pripravený Reimerovou-

Tiemannovou formyláciou [5] naftolu 11 s výťažkom 30 %. Kondenzáciou tohoto 

naftaldehydu s betaínom sme získali próbu 5 vo výťažku 45 %. Vilsmeierovou-Haackovou [6] 

formyláciou sa nám podarilo pripraviť aldehyd 12 v uspokojivom výťažku 49 %. 

Kondenzáciou naftaldehydu 12 s betaínom sme získali acetoxykumarín 15 (47 %), ktorý 

hydrolýzou v kyslom prostredí poskytol hydroxybenzokumarín 6 vo výťažku 69 %. 
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Obr. 3. Schéma syntézy pripravených kumarínových prób 1-4 
 

Spektrálne vlastnosti 

 Všetky pripravené látky obsahujú v polohe 3 kumarínového kruhu 

dimetylaminoskupinu, ktorá v prostredí nízkeho pH podlieha protonizácii. V dôsledku 

naviazania protónu na aminoskupinu sa menia elektrónové pomery v molekule – z donorného 

substituenta sa stáva akceptorný, čo sa prejaví výrazným nárastom intenzity fluorescencie. 

Tento trend sa najvýraznejšie prejavuje pri zlúčeninách 1 a 2. (obr. 4). 
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Obr. 4. Fluorescenčná odozva pripravených kumarínových fluorescenčných prób 1 a 2 pri 

rôznych hodnotách pH. 
 

Keďže syntetizované próby vykazujú výbornú citlivosť a významnú fluorescenčnú 

odozvu na kyslé pH, rozhodli sme sa tieto próby aplikovať pri zobrazovaní kvasinkových 

buniek. Spomedzi testovaných zlúčenín sa do bunky najlepšie pasívne dostávajú zlúčeniny 2 

a 3, pričom sa uvedené zlúčeniny hromadia v bunkových kompartmentoch s nižším pH (obr. 

5). 
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Obr. 5. Próba 3 (hore, λex = 406 nm, λem = 526 nm) a próba 2 (dole, λex = 334 nm, λem = 465 nm), 

10 μM, v bunkách kvasiniek,  
 

Záver 

Pripravené zlúčeniny vykazujú slabú fluorescenciu v neutrálnom a alkalickom 

prostredí, ktorá so zvyšujúcou sa kyslosťou (znižujúcim sa pH) prostredia významne narastá, 

teda vykazujú výraznú zmenu fluorescencie v kyslej oblasti pH. Deriváty 2 a 3 navyše 

prechádzajú bunkovou membránou kvasiniek a hromadia sa v bunkových kompartmentoch 

s kyslým pH, vďaka čomu je možné ich použiť na monitorovanie vnútrobunkového pH.  
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Abstract 
In vitro activity of phosphatidylglycerol specific phospholipase C  
Phosphatidylglycerol (PG) is synthetized in the inner mitochondrial membrane as a precursor of  

cardiolipin.  
In yeast Saccharomyces cerevisiae the low amount of PG is maintained by PG specific phospholipase C – Pgc1. 
We have determined in vitro conditions of Pgc1 activity. The reaction was based on hydrolysis of fluorescently 
labeled substrate NBD-PG to product NBD-DAG. To directly test which organelle hosts the PG degradation, we 
analyzed the activity of Pgc1 phospholipase in isolated membrane fractions. Surprisingly, the highest  
NBD-DAG signal was detected in the ER fraction, while the Pgc1-enriched lipid droplets (LD) fraction of wild 
type cells exhibited no significant in vitro phospholipase activity. To confirm the inability of Pgc1 to hydrolyze 
PG in the phospholipid monolayer of LD, we have added various membrane types to the reaction. Our results 
strongly supported the hypothesis that the embedding of the Pgc1 protein into the phospholipid bilayer, was  
a prerequisite for its phospholipase activity. 
 

Keywords: phosphatidylglycerol; mitochondria; in vitro phospholipase activity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Glycerofosfolipidy patria medzi hlavné zložky bunkových membrán. Podobne ako 

proteínové zloženie, tak aj obsah fosfolipidov určuje identitu membrán. Najviac špecifická je 

vnútorná mitochondriálna membrána obsahujúca kardiolipín (CL), ktorému bolo pripísaných 

mnoho dôležitých úloh. Zodpovedá napríklad za správnu funkciu komplexov dýchacieho 

reťazca.  

Vo vnútornej mitochondriálnej membráne je taktiež syntetizovaný fosfatidylglycerol 

(PG), ktorý sa v bunkách vyskytuje za štandardných okolností iba v minoritnom množstve. 

Nízka hladina PG je udržiavaná Crd1 syntázou, ktorá ho spotrebúva na syntézu kardiolipínu. 

Nadbytočný PG je degradovaný špecifickou fosfolipázou C - Pgc1, za vzniku  

glycerol-3-fosfátu a diacylglycerolu (DAG). Nedávne zistenia ukazujú, že samotná 

akumulácia PG v pgc1Δ mutantnom kmeni vedie k zvýšenej fragmentácii mitochondrií a 

zvýšenej aktivite dýchacieho reťazca, konkrétne cytochróm c oxidázy [1]. Zaujímavosťou je, 

že proteín Pgc1, ktorý sa zúčastňuje degradácie mitochondriálneho proteínu je lokalizovaný 

do lipidových partikúl (LD) [2]. Cieľom našej práce bolo popísať aktivitu fosfolipázy Pgc1, 

pomocou in vitro experimentu, ktorým sme sledovali rozklad fluorescenčne značeného NBD-

PG na NBD-DAG.  
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Materiál a metódy 

Použité mikroorganizmy:  

V práci sme použili štandardný laboratórny kmeň Saccharomyces cerevisiae BY4741 

(MATa his3, leu2, met15, ura3, lys2) a z neho pripravené mutantné kmene pgc1Δ (MATα his3, 

leu2, ura3, lys2, pgc1::KanMX4) a QM (MATa his3, leu2, met15, ura3, dga1::KanMX4, 

lro1::KanMX4, are1::KanMX4, are2::KanMX4). Prvé dva kmene pochádzajú zo zbierky 

Euroscarf a tretí kmeň z [3]. 

 

Stanovenie in vitro aktivity Pgc1 (upravené podľa [2]) : 

Reakcia na stanovenie in vitro aktivity Pgc1 obsahovala 20 μl NBD-PG (0.8 μg)  

v 0,1% Tritone X-100, bunkové frakcie s definovaným obsahom proteínov (LD – 20 μg 

proteínu, bunkový homogenát - 50 μg proteínu, mitochondriálna a ER frakcia - 175 μg 

proteínu) a bola doplnená do objemu 240 μl 10 mM Tris-HCl (pH 7.4). Zmes sme inkubovali 

40 minút pri 30 ᵒC a reakciu sme zastavili pridaním 2 ml zmesi chloroform/metanol/HCl 

(100:100:0.6 v/v/v) a 1 ml vody. Organickú fázu sme odseparovali a vysušili v prúde dusíka. 

NBD-lipidy sme separovali tenkovrstvovou chromatografiou v  zmesi 

chloroform/metanol/28% hydroxid amónny (65:35:5; v/v/v) a skenovali TLC skenerom 

(Camag) vo fluorescenčnom móde pri vlnovej dĺžke 460 nm. Fosfolipázovú aktivitu Pgc1 

sme stanovili ako podiel NBD-DAG v celkových NBD-lipidoch. Pomocou tejto metódy sme 

určili aj závislosť aktivity od množstva proteínu,  koncentrácie Tritonu X-100 v reakcii a od 

dĺžky priebehu reakcie. Bunkové frakcie sme izolovali podľa [2].  

 

Výsledky a diskusia 

Stanovenie Pgc1 aktivity v rôznych bunkových frakciách: 

Napriek pozorovaniu, že Pgc1 je akumulovaný v lipidových partikulách [2], tak sme 

v tejto bunkovej frakcii nezaznamenali žiadnu PG špecifickú fosfolipázovú aktivitu. Následne 

sme testovali aktivitu tohto enzýmu v celkových bunkových homogenátoch a rôznych 

bunkových frakciách, a to mitochondriách a ER. Použili sme pritom štandardný kmeň WT 

a QM kmeň, ktorý neobsahuje LD. Na základe výsledkov z týchto experimentov sme zistili, 

že Pgc1 je aktívny iba v dvojvrstve fosfolipidov, akými sú membrána mitochondrií a ER. 

Súčasne sme v QM kmeni pozorovali, že prítomnosť LD nie je esenciálna pre hydrolýzu PG.  

Na určenie, či aktivita Pgc1 proteínu je závislá od prítomnosti dvojvrstvovej 

membrány sme k mitochondriálnej a ER frakcii, izolovaným z pgc1Δ kmeňa, pridávali LD 

z pgc1Δ, z WT a z kmeňa s nadexprimovaným PGC1 (Obr. 1.). Keďže pôvodné frakcie 
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neobsahovali Pgc1 a tento proteín nie je aktívny v samotných LD, predpokladáme, že daný 

proteín sa stáva aktívnym až po prechode z monovrstvy LD do dvojvrstvy ER alebo 

mitochondriálnej membrány. Možným vysvetlením je konformačná zmena proteínu, ktorá 

nastane po jeho prechode do dvojvrstvy membrány, ako to už bolo popísané pri iných 

proteínoch [4].  

 

 
 

 

 

 

 

Obr. 1. Aktivácia Pgc1 po prechode do dvojvrstvovej membrány ER alebo MT z pgc1∆ kmeňa. Čiernou 
farbou je zobrazené množstvo produktu NBD-DAG po pridaní LD z pgc1Δ, sivou z WT  a bielou z kmeňa 

s nadexprimovaným PGC1. 
 

 Na otestovanie vplyvu vzrastajúcej koncentrácie proteínu Pgc1 v reakcii na degradáciu 

fluorescenčne značeného substrátu NBD-PG sme do reakcie pridávali rôzne koncentrácie 

homogenátu z WT (od 25 do 250 μg proteínov) [Obr. 2]. Pri množstve vyššom ako 125 μg sa 

už množstvo produktu (NBD-DAG) nezvyšovalo. Za vhodné množstvo sme zvolili 50 μg 

proteínu, ktoré sme používali aj vo všetkých experimentoch.  

 Druhým dôležitým parametrom pre stanovenie in vitro aktivity Pgc1 je optimálny čas 

reakcie. Aktivitu Pgc1 sme sledovali po 10 až 100 minútach. Ako vhodný reakčný čas, po 

ktorom sa už dajú pozorovať výsledky reakcie, ale ešte sa neznižuje jej efektivita, sme zvolili 

40 minút [Obr. 3]. 

 Triton X-100 je detergent, ktorý uľahčuje rozpustnosť NPD-PG. Na overenie, či 

prítomnosť tohto detergentu v reakcii neinterferuje s jej priebehom, sme otestovali konečné 

koncentrácie 50 až 500 ppm [Obr. 4]. Nami použitá koncentrácia 83 ppm nemala vplyv na 

priebeh reakcie.  
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Obr. 2. Závislosť aktivity Pgc1 od množstva pridaných proteínov 

 

 
Obr. 3. Závislosť aktivity Pgc1 od času 

 

 
Obr. 4. Závislosť aktivity Pgc1 od koncentrácie Tritonu X-100 

 

 Na základe získaných výsledkov sme navrhli model, v ktorom je aktivita Pgc1 

dynamicky regulovaná. Inaktívny proteín je skladovaný v LD, pričom je chránený pred 

ubiquitináciou a následnou rýchlou degradáciou proteázami, akými sú Doa10 a Msp1[5]. 

Aktivuje sa až po prechode z LD do dvojvrstvovej membrány ER alebo mitochondrií, kde 

zabezpečuje udržiavanie nízkej koncentrácie PG. Takáto viacstupňová regulácia aktivity Pgc1 

je v súlade s hypotézou, že PG neslúži iba ako prekurzor pre syntézu kardiolipínu, ale môže 

mať aj iné úlohy, napríklad v bunkovej signalizácii.  
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Obr. 5. Model aktivácie Pgc1 pri prechode z LD do ER alebo mitochondrií (MT). Skladovanie Pgc1v LD ho 

chráni pred degradáciou proteázami Doa10 (ER) a Msp1 (MT). 
 

Záver 

 Pomocou popísaných experimentov sme stanovili, že prechod Pgc1 do dvojvrstvy 

fosfolipidov je esenciálny pre jeho aktivitu, ktorá sa priamoúmerne zvyšuje s množstvom 

proteínu pridaným do reakcie. Stanovili sme optimálnu reakčnú dobu na 40 minút a ukázali 

sme, že nami používaná koncentrácia Tritonu X neovplyvňuje priebeh reakcie.  

V nasledujúcich experimentoch by sme chceli použiť meranie Pgc1 aktivity pomocou 

NBD-PG in vitro analýzy ako nástroj na štúdium kontaktov medzi monovrstvou LD 

a dvojvrstvou iných organel, ako sú napríklad vakuoly alebo cytoplazmatická membrána. 

O dôležitosti týchto kontaktov napovedá aj naše zistenie, že pri izolácií frakcií šetrnou 

metódou pomocou zymolyázy je aktivita Pgc1 výrazne vyššia ako pri nešetrnej 

homogenizácií vzoriek pomocou sklenených guľôčok.  
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Abstract: 
Determination of platinum in urban soils by inductively coupled plasma with optical emission 

spectrometry. 
Nowadays, the problem of the contamination of urban agglomerations by micropollutants is very actual. In 

the case of the contamination of the urban soils with platinum, two major sources of the pollution are known: 1. 
the use of Pt cytostatics with regards to treatment of tumor diseases by chemotherapy, and 2. the use of modern 
automotive catalysts containing elements of platinum group (PGE). For these two reasons, it is necessary to 
systematically study the occurrence of platinum in urban environment, such as urban soils, river sediments, 
sludges and solid sewage. The presented work is focused on the develop an analytical method for the 
determination of platinum in urban soil samples. Inductively coupled plasma with optical emission spectrometry 
was used for the solving of this problem. The effect of the extraction and detection condition has been 
investigated. The proposed method was successfully applied for the determination of platinum in urban soil 
samples from Bratislava region. 

 

Keywords: ICP-OES; platinum; environment polution; toxicity; soil samples; analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa:  

V posledných rokoch, so stále viac silnejúcou antropogénnou činnosťou, sa výskyt 

platiny a jej zlúčenín neustále zvyšuje. Jednou z hlavných oblastí kontaminácie environmentu 

platinou je automobilový priemysel. V tejto oblasti sa platina spolu s paládiom a ruténiom, 

využíva v katalyzátoroch, ktoré sú dnes bežnou súčasťou automobilov. Tieto súčiastky sú 

umiestnené do výfukového potrubia, za účelom eliminácie oxidu uhoľnatého, uhľovodíkov 

a oxidov dusíka. Ich konštrukcia pozostáva z oceľového nosiča, ktorý má štruktúru tzv. 

„medového plátu“, na ktorom je nanesená vysoko porézna medzivrstva „washcoat“, tvorená 

oxidom hlinitým. Tento zvláda prostredie vysokých teplôt (cca. 800 °C), aj ich opakovanému 

striedaniu. Katalytická vrstva obsahujúca vyššie uvedenú platinu, paládium a ruténium je 

nanesená na vrstvu oxidu hlinitého. Pri bežnej prevádzke je katalyzátor vystavovaný ako 

mechanickému, tak aj fyzikálnemu či chemickému poškodzovaniu. V dôsledku toho, sa 

čiastočky kovov dostávajú spolu s ďalšími výfukovými plynmi do ovzdušia, ktoré je primárne 

kontaminované. Od kontaminácie ovzdušia sa odvíjajú aj ďalšie úrovne kontaminácie 

životného prostredia [1−2]. 
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Vyššie uvedená oblasť znečistenia životného prostredia platinou v rámci antropogénnej 

činnosti patrí medzi dominantné oblasti, nie je však jediná. Medzi ďalšie oblasti znečistenia 

životného prostredia platinou patria aj medicína (využívanie chemoterapeutík na báze 

platiny), chemický priemysel, ťažobný priemysel (rudy skupiny platinových kovov, nikel, 

a pod.), energetika, výroba elektroniky, ropný priemysel, sklársky priemysel a výroba šperkov 

[3]. 

Určité štúdie sa už v súčasnosti zaoberajú rôznymi technikami pre zníženie celkového 

obsahu platiny v environmente. Tím M. Azstemborskej sa zaoberal možnosťou fytosanácie 

životného prostredia akumuláciou platinových nanočastíc [Pt(NH3)4](NO3)2 prítomných v 

pôde. Na základe štúdia hospodárskych rastlín, ktoré sú schopné kumulovať vo svojích 

orgánoch rôzne kovy prítomné v pôde. Pre svoj experiment využili rastliny Sinapisalba 

(horčica biela) a Lepidumsativum (Žerucha záhradná). Štúdiou sa preukázalo, že uvedené 

druhy rastlín sú schopné kumulovať platinové nanočastice svojích orgánov, najmä v koreňoch 

a listoch. Túto štúdiu považujú za prínosnú pre ekologické a bezpečné riešenie v rámci 

fytosanácie životného prostredia. Navyše pojednávajú aj o možnosti recyklácie platiny 

z uvedených druhov rastlín [4]. 

Platina je biologicky inertný kov, často využívaný v mnohých odvetviach ako napr. 

medicína, priemysel, a pod. V rámci rôznych chemických zlúčenín ako napríklad zlúčeniny 

platiny s chlórom, je platina už v súčasnosti považovaná za respiračný senzibilizátor. 

Podľa dostupnej literatúry, je alergická odpoveď na tieto látky sprostredkovaná 

humorálnou imunitnou odpoveďou. Odpoveď organizmu na ich prítomnosť možno pozorovať 

pri imuno elektroforetickom stanovení zo séra, pričom indikáciou na ich prítomnosť je 

zvýšená hladina IgE protilátok. Najčastejšou cestou vzniku senzibilizácie, je inhalácia daných 

zlúčenín, avšak niektoré výskumy poukazujú aj na senzibilizáciu v rámci kontaktu daných 

zlúčením s pokožkou. Medzi ďalšie faktory, ktoré sú zodpovedné za vznik daného typu 

senzibilizácie sa radia aj fajčenie, genetická predispozícia na vznik respiračných senzibilizácii 

a koexpozícia ďalšími respiračnými iritantmi [5]. 

Mnoho autorov poukazuje na stále zvyšujúci sa obsah platiny v environmente vplyvom 

antropogénnej činnosti. Aktuálne sa stále pracuje na zdokumentovaní cyklu platiny v prírode, 

avšak mnoho reakcií prebiehajúcich v pôde je ešte stále neznámych. Preto vzniká dôvodné 

podozrenie, že stále sa zvyšujúci trend kumulácie tohoto kovu, môže mať v konečnom 

dôsledku nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus. 

V environmentálnych vzorkách je stanovovanie kontaminácie platinou náročné, pretože 

koncentrácia sa pohybuje v ovzduší rádovo v pg.m-3 a v ostatných zložkách (pôda, voda, 
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rastliny, živočíchy,...) rádovo v ng.g-1. Pri analýzach je teda potrebné využívať veľmi citlivé 

analytické metódy, napr. metódy atómovej spektrometrie. Jednou z najpoužívanejších techník 

sa preto stala metóda indukčne viazanej plazmy s optickou emisnou spektrometriou (ICP-OES 

resp. AES). Najnovším prínosom pre analýzu platinových kovov v environmente, je vývoj 

referenčného materiálu BCR-723, ktorý predstavuje certifikovaný referenčný materiál pre 

cestný prach [6]. 

 

Materiál a metódy: 

Prístrojové vybavenie: optický emiský spektrometer s indukčne viazanou plazmou 

Leeman Labs Profile Plus High Dispersion ICP (Hudson, New Hampshire, USA). Pracovný 

plyn argón (99,99%). Digitálne analytické váhy Sartorius 1773MP (Nemecko); centrifúga 

JANETZKI T30 (Nemecko); trepačka KIKA KS 125 basic LABORTECHNIK (Nemecko). 

Chemikálie: Kyselina chlorovodíková 35% (w/w) p.a., CENTRALCHEM (Bratislava, 

Slovensko); Kyselina dusičná 65%, MERCK (Darmstadt, Nemecko); Kyselina dusičná 65% 

suprapure, MERCK (Darmstadt, Nemecko); Štandardný rozok platiny skoncentráciou 

1000 mg.l-1 Pt, MERCK (Darmstadt, Nemecko), vzorky pôdy. 

Pracovné podmienky na stanovenie platiny pomocou metódy ICP-OES: Pracovné 

podmienky pre analýzu platiny vo vzorkách pôdy metódou ICP-OES sú uvedené v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Pracovné podmienky na stanovenie platiny pomocou ICP-OES 

Parameter: Hodnota: 
Výkon plazmy 1,1 kW 
Plazmový plyn 18 l.min-1 

Pomocný plyn 0,6 l.min-1 
Tlak nebulizéra 50 psi 
Doba zavádzania vzorky 50 s. 
Prietok vzorky 1,0 ml.min-1 

Usporiadanie spektrometra Axiálne 
Použitá vlnová dĺžka 214,423 nm 

 

Postup úpravy vzorky pôdy: Vzorky pôdy boli odoberané z vybraných miest v rámci 

križovatky na území mesta Bratislava, zo štvorca so stranami 25×25cm. Po odstránení 

pokryvu z tohto štvorca, sa odobrali 4 vzorky pomocou pôdneho vrtáka z nehrdzavejúcej 

ocele, z hĺbky 0 – 10 cm, ktoré zároveň predstavujú jednu kompozitnú vzorku. Vzorky boli 

odoberané do uzatvárateľných polyetylénových vreciek. 
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Vzorky boli sušené pri laboratórnej teplote, v tmavej miestnosti jeden týždeň. Následne 

boli jemne podrvené a preosiaté na sitách na frakciu s rozmerom menším ako 2 mm. Preosiate 

vzorky sa homogenizovali kvartovaním.  

 

Výsledky a diskusia: 

Optimalizácia detekcie: 

Softvérovo boli navrhnuté tri pracovné vlnové dĺžky na detekciu platiny. Pre 

Pt(II)214,423 a pre Pt(I) 265,945; 306,471. Pri výbere optimálnej vlnovej dĺžky, boli použité 

kalibračné roztoky s koncentráciami 0, 10, 50, 100 µg.l-1. Po dokončení meraní boli 

z nameraných dát vytvorené kalibračné závislosti pre jednotlivé vlnové dĺžky, ktoré sú 

uvedené na Obr. 1. Ako optimálna vlnová dĺžka bola zvolená vlnová dĺžka pre Pt(II) 214,423, 

ktorá bola použitá pre ďalšie merania. V Tab.2. sú uvedené získané analytické parametre 

kalibračnej krivky pri tejto vlnovej dĺžke. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Porovnanie kalibračných závislostí pre Pt nameraných pri rôznych vlnových dĺžkach 
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Tab. 2. Analytické parametre 
R2 - koeficient determinácie; a - smernica kalibračnej priamky; LOD - medza detekcie; LOQ - medza stanovenia 
 

 

 

 

 

Optimalizacia extrakcie: 

Vplyv hmotnosti návažku: 

Pre voľbu optimálnej hmotnosti návažku boli použité návažky s hmotnosťou 0,2; 1,0; 

5,0 g.Vo výsledných dátach bol očakávaný nárast intenzity signálu úmerne zvyšujúcej sa 

hmotnosti návažku vzorky. Zo získaných dát bolo zrejmé, že najlepšie bol extrahovaný analyt 

z návažky s hmotnosťou 0,2 g. Táto hmotnosť bola následne použitá na analýzu zvyšných 

vzoriek. 

Vplyv času trepania: 

Na optimalizáciu času trepania vzoriek bol použitý časový interval v rozmedzí 1 – 24 

hodín. Z nameraných údajov bolo zistené, že čas trepania nemá výrazný vplyv na extrakciu 

analytu z pôdnej vzorky, preto na extrakciu bol zvolený čas trepania 1 hodinu, čím sa výrazne 

znížil čas úpravy vzorky. 

Vplyv prídavku kyseliny fluorovodíkovej do extrakčnej zmesi: 

Do extrakčných zmesí boli pridávané rôzne objemy kyseliny fluorovodíkovej 

v rozmedzí 50 - 150 µl. Z nameraných dát bola ako optimálna hodnota objemu kyseliny 

fluorovodíkovej zvolená hodnota 100 µl. 

Vplyv času pôsobenia ultrazvuku: 

Pôsobenie ultrazvuku na vzorku spôsobí rozrušenie jej štruktúry, pričom sa zväčší 

reakčná plocha medzi vzorkou a extrakčným činidlom, teda sa dá predpokladať nárast 

koncentrácie analytu v extrakte. Na optimalizáciu času pôsobenia ultrazvuku na vzorku 

v ultrazvukovej vani boli použité časy 4, 8, 16 min. Podľa získaných dát, čas pôsobenia 

ultrazvuku nemá vplyv na extrakciu, aj keď v porovnaní so slepou vzorkou bol pozorovaný 

nárast koncentrácie analytu v extrakte. Ako optimálny parameter doby pôsobenia ultrazvuku 

na vzorku bol zvolený čas 4 min. 

 

V Tab. 3. sú uvedené koncentrácie platiny vo vzorkách pôdy z križovatiek na území 

mesta Bratislava. 
 

Analytické parametre 

Rovnica kalibračnej priamky R2 a 

[µg.l-1] 

LOD  

[µg.l-1] 

LOQ 

[µg.l-1] 
y = 785,3x + 15554 0,999 785,3 1,54 5,09 
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Tab. 3. Stanovené množstvo platiny vo vzorkách pôdy 
RM2 - Račianské Mýto (svetelná križovatka); Kaz 4a - Kazanská, Podunajské Biskupice (svetelná križovatka); 

Slf 3 - Kazanská-Slovnaftská, Podunajské Biskupice (svetelná križovatka); Hrad 2a - Hradská, Vrakuňa 
(kruhový objazd); TM1 - Trnavské Mýto (svetelná križovatka); Vra 4 - Vrakunská, Vrakuňa (svetelná 

križovatka); Pod 2 - Komárovská, Podunajské Biskupice (križovatka bez svetelnej signalizácie) 

Označenie vzorky Koncentrácia Pt vo 
vzorke [µg.l-1] 

Koncentrácia Pt vo 
vzorke [µg.g-1] 

RM2 194,66 4,87 
Kaz 4a 214,40 5,36 
Slf 3 211,38 5,28 

Hrad 2a 179,32 4,48 
TM 1 231,66 5,79 
Vra 4 188,63 4,72 
Pod 2 202,78 5,07 

 

Záver:  

Práca pojednáva o relatívne novom probléme, ktorý vyplýva zo stále sa zvyšujúcej 

miery antropogénnej činnosti, a to stanovení platiny v urbánnych pôdnych vzorkách, aj 

vzhľadom k tomu, že na území Slovenskej republiky zatiaľ nie je vytvorený koncentračný 

limit pre obsah platiny v pôde. Nami vyvinutá ICP-OES metóda je dostatočne citlivá a vhodná 

na stanovenie nízkych obsahov platiny v pôdnych vzorkách. Predpokladáme, že práca bude 

mať prínos aj v oblasti analýzy environmentálneho znečistenia platinou v mestskom životnom 

prostredí.  
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Abstract 

Recyclation of active inclusion bodies: centrifugation versus magnetic modification 
Insoluble protein aggregates, widely known as inclusion bodies (IBs), are commonly observed during 

protein overexpression or under stress conditions. Although usually considered as waste byproducts of protein 
production, recent studies have revealed that IBs can retain their biological activity comparable with those of 
soluble proteins. IBs can be directly recovered by centrifugation, however nowadays there are several 
approaches that simplify separation. In our study we present their preparation and application of magnetically 
modified IBs, which can be easily separated by a magnetic separator, as a new alternative for the convenient 
recovery of IBs from the reaction mixture. In this work IBs of sialic acid aldolase were chosen as a model 
enzyme. This enzyme is important for sialic acid synthesis and has potential for various medical applications. 

 
Keywords: active inclusion bodies; sialic acid aldolase; magnetic modification 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Agregácia proteínov predstavuje bežne pozorovaný jav, ku ktorému dochádza počas 

nadmernej expresie rekombinantných proteínov v geneticky upravených organizmoch. 

Agregácia takýchto proteínov často vedie k tvorbe nerozpustných proteínových klastrov 

známych ako inklúzne telieska (IBs) [1]. Okrem nadmernej expresie môže byť tvorba IBs 

zapríčinená stresovými podmienkami [2], chybami v translácii, prípadne mutáciami 

v DNA/RNA [3]. Navyše, v súčasnosti existuje niekoľko bežne používaných domén, ktoré 

zabezpečujú tvorbu tzv. aktívnych inklúznych teliesok [4].  

Produkcia proteínov, predovšetkým enzýmov, predstavuje jednu z hlavných oblastí 

záujmu moderných biotechnológii. Všeobecným dlhodobým cieľom je produkcia rozpustných 

proteínov v čo najväčších možných objemoch za súčasnej eliminácie tvorby IBs. Takáto 

produkcia je však často náročná a väčšinou je potrebných niekoľko ďalších krokov 

umožňujúcich opätovnú solubilizáciu vznikajúcich IBs. Naopak v súčasnosti existuje stále 

viac štúdii, ktoré potvrdzujú  veľký potenciál IBs vo viacerých biotechnologických oblastiach 

[5,6]. Jednou z hlavných výhod IBs je, že vzhľadom na ich štruktúrne a funkčné vlastnosti sa 

môžu považovať za tzv. in vivo imobilizované enzýmy alebo nanomateriály, čo umožňuje ich 

viacnásobnú recykláciu [7]. 

In vivo imobilizované enzýmy je možné recyklovať pomocou centrifugácie, avšak 

centrifugácia veľkých objemov je vo väčšine prípadov finančne náročná. My sme sa preto 
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zamerali na nový prístup umožňujúci jednoduchú separáciu a tým je použitie magneticky 

modifikovaných inklúznych teliesok, ktoré je možné jednoducho oddeliť z reakčnej zmesi 

pomocou magnetu. 

Existuje niekoľko metód používaných na prípravu magneticky upravených materiálov 

[8]. My sme sa rozhodli pre postup založený na jednoduchej príprave zo síranu železnatého s 

použitím mikrovlnného žiarenia pri vysokom pH.  Po naviazaní IBs na takto pripravené 

magnetické častice tieto komplexy vykazovali vysokú funkčnú stabilitu. Magnetickú 

separáciu IBs sme porovnali s recykláciou pomocou centrifugácie. 

Za modelový enzým sme zvolili aldolázu kyseliny sialovej. Tento enzým plní 

významnú úlohu v biosyntéze kyseliny sialovej a má potenciálne využitie v mnohých 

biotechnologických oblastiach. Sialové kyseliny sú zvyčajne exprimované na koncoch 

polysacharidových reťazcov glykokalixu, na vnútornej strane lyzozomálnej membrány a na 

sekretovaných glykoproteínoch. Už samotné umiestnenie sialových kyselín naznačuje, že 

plnia významné  úlohy v mnohých fyziologických a patologických procesoch (medzibunkové 

rozpoznávanie, sprostredkovanie bakteriálnych a vírusových infekcii, rast nádorov a šírenie 

metastáz, bunková signalizácia, úloha v reprodukčnej biológii a v neurobiológii) [9]. 

Aplikácie využívajúce vlastnosti kyseliny sialovej sú rozsiahle a preto je nevyhnutné, aby 

existovala čo najjednoduchšia a najekonomickejšia možnosť jej produkcie. V našom postupe 

preto vychádzame z pomerne lacných substrátov so zameraním sa na  optimalizáciu postupu, 

ktorý by umožňoval jednoduchú imobilizáciu a s tým spojenú recykláciu enzýmov. 

 

Materiál a metódy 

Príprava aktívnych inklúznych teliesok: Chemicky kompetentné bunky boli 

transformované s izolovaným plazmidom a kultivované na pevnom LB médiu (1,5 % agar,  

1 % peptón, 0,5 % kvasinkový extrakt a 0,5 % NaCl) s prídavkom kanamycínu (30µg/ml). 

Vybrané kolónie boli prenesené do kvapalného LB média s kanamycínom a kultivované po 

dobu 24 hodín pri 37 °C a následne inokulované na nové médium. Po 4 hodinách kultivácie 

pri 37 °C bola začatá indukcia pomocou izopropyl-β-D-l-tiogalaktopyranozidu (400 uM) a 

bunky boli kultivované počas 24 hodín pri 20 °C. Následne boli bunky scentrifugované  (4 

500g,  

20 min, 4°C) a lyzované pomocou detergentu (CelLytic™).  Po cetrifugácii (20 000 g, 10 

min, 4 ° C) bola nerozpustná frakcia trikrát premytá 50 mM Tris-HCl pufrom, pH 7,8 a 

testovaná na prítomnosť proteínov a enzýmovú aktivitu. Výsledná suspenzia bola uskladnená 

v mrazničke  
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(-20 ºC). 

Príprava magnetických oxidov železa: Roztok FeSO4.7H2O (100 ml, 10 g/l) bol 

upravený na pH 12 pomocou 1M KOH. Vytvorila sa hnedá zrazenina hydroxidov železa. Po 

zriedení so 100 ml destilovanej vody v kadičke s objemom 800 až 1000 ml bola suspenzia 

počas 10 minút vystavená žiareniu v mikrovlnnej rúre pri maximálnom výkone 960 W. Po 

ochladení na laboratórnu teplotu boli vytvorené magnetické častice oxidov železa opakovane 

premyté destilovanou vodou až do dosiahnutia neutrálneho pH; na oddelenie častíc počas 

premývania bol použitý permanentný NdFeB magnet. Výsledná suspenzia bola uskladnená 

v chladničke  

(-4 ºC). 

Magnetická modifikácia aktívnych inklúznych teliesok: Do 50 ml skúmaviek bolo 

odpipetované po 600 µl magnetických častíc, tie boli následne trikrát premyté v 100 mM tris-

HCl pufre, pH 8. Po premytí bolo k časticiam pridané 2,4 ml 100 mM tris-HCl pufru, pH 8. 

K takto pripraveným magnetickým časticiam bolo pridaných 200 µl inklúznych teliesok za 

jemného miešania pomocou pipety (up-and-down). Následne boli magneticky modifikované 

inklúzne telieska stiahnuté na dno skúmavky pomocou magnetu a bol odpipetovaný zvyšný 

pufor. Takto pripravené inklúzne telieska boli následne lyofilizované po dobu 60 minút pri  

-10 ºC a tlaku 1 mBar.    

Priebeh reakcie: Do skúmavky bolo pridaných 10 ml reakčnej zmesi (50 mM 

ManNAc, 75 mM pyruvát, 50 mM Tris). Priebeh reakcie bol meraný po 24 a 48 hodinách 

a vzorky boli analyzované pomocou kapilárnej elektroforézy. Na odstránenie reakčnej zmesi 

a jej nahradenie novou bol používaný magnet. Na porovnanie boli rovnaké reakčné 

podmienky použité aj pri inklúznych telieskach recyklovaných pomocou centrifugácie 

(telieska neboli naviazané na magnetické častice).  

Kapilárna elektroforéza: Na analýzu obsahu jednotlivých cyklov bola použitá 

kapilárna elektroforéza PrinCE Next/800 series. Z reakčnej zmesi bolo odpipetované 5 µl do 

100 µl pufru obsahujúceho tetraboritan sodný (pH 9). Takto pripravené vzorky boli 

scentrifugované  (5 minút, 14 000g) a analyzované pri 210 nm. 

 

Výsledky a diskusia 

Enzymatické reakcie zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých biotechnologických 

oblastiach. Samotná produkcia enzýmov pritom často predstavuje technologicky a finančne 

náročný krok. Z týchto dôvodov boli do biotechnologických procesov zavedené viaceré 

imobilizačné postupy, ktoré zvyšujú stabilitu a umožňujú recykláciu enzýmov. Jedným 
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z takýchto prístupov je napríklad uzavretie IBs do alginátových častíc [10], avšak použitie 

alginátového gélu môže vytvárať bariéru, ktorá obmedzuje jeho použitie v mnohých 

biotransformačných procesoch.   

V našej práci preto predstavujeme novú alternatívu vhodnú na imobilizáciu 

a recykláciu enzýmov vo forme inklúznych teliesok. Na našom modelovom enzýme – 

aldoláza kyseliny sialovej, sme úspešne dokázali, že inklúzne telieska môžu byť ľahko 

magneticky modifikované  magnetickými časticami oxidu železitého pripravenými 

mikrovlnnou syntézou zo síranu železnatého. Magnetickú separáciu sme porovnali 

s recykláciou IBs pomocou centrifugácie.  

Konverzia pyruvátu a N-acetyl-d-manozamínu (ManNAc) na kyselinu sialovú bola 

monitorovaná pomocou kapilárnej elektroforézy pri 210 nm (orb.1). Pokiaľ pri magneticky 

upravených IBs sa nám bez výraznej inaktivácie podarilo spraviť 10 reakčných cyklov, pri 

centrifugácii došlo k poklesu výťažku z 50% na 8% už počas 4 cyklov (obr.2). Z výsledkov 

môžeme konštatovať, že SAA-IBs si aj po procese magnetizácie zachovali svoju enzymatickú 

aktivitu, a že v porovnaní s recykláciou pomocou centrifugácie magnetická modifikácia 

výrazne zvýšila stabilitu SAA-IBs a umožnila ich viacnásobnú recykláciu.  

 

 
 
Obr.1 Záznam z kapilárnej elektroforézy Modré spektrum- reakčná zmes v čase 0, čierne spektrum – reakčná 

zmes po prebehnutí reakcie 
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Obr. 1. Biotransformácia pyruvátu a N-acetyl-d-manozamínu (ManNAc) na kyselinu sialovú.  

a – Ibs recyklované pomocou magnetu. b – Ibs recklované centrifugáciou  
 

Záver 

 Cieľom našej práce bolo dokázať, že magnetická modifikácia IBs, v porovnaní 

s recykláciou pomocou centrifugácie, predstavuje vhodnú a pomerne jednoduchú metódu 

umožňujúcu opätovné použitie enzýmov.  

V porovnaní s recykláciou pomocou centrifugácie, pri ktorej enzymatická aktivita 

klesla z 50% na 8% už po 4 cykloch, pri použití magnetických častíc sa aktivita zachoval 

počas 10 cyklov bez výraznej zmeny. Na základe týchto výsledkov usudzujeme, že použitie 

magnetickej modifikácie IBs predstavuje lacnú imobilizačnú alternatívu, ktorá má potenciál 

byť priemyselne používaná vo veľkom meradle, avšak stále je potrebných viac experimentov 

s rôznymi typmi enzýmov.     

 

Poďakovanie 

Prezentované výsledky boli získané vďaka podpore v rámci operačného programu 

Výskum a vývoj pre projekt: Centrum excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu, ITMS 

26220120054, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Wang L. (2009) Prion. 3(3), p. 139 

[2] Castellanos-Mendoza A., Castro-Acosta R. M., Olvera A. et al. (2014) Microb. Cell Fact. 

13, p. 137 

[3] Kopito R. R. (2000) Trends Cell Biol. 10, p. 524  

[4] Wang X., Zhou B.H., Hu W.K. et al. (2015) Microb Cell Fact. 14, p. 88 

[5] Villaverde A., Garcia-Fruitos E., Rinas U. et al. (2012) Microb. Cell Fact. 11, p. 76 

[6] Nahalka J., Vikartovska A., Hrabarova E. (2008) J. Biotechnol. 134, p. 146 

783

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2802778/


[7] Diener M., Kopka B., Pohl M. et al. (2016) Chemcatchem. 8, p. 142 

[8] Safarik I., Pospiskova K., Baldikova E. (2016) Biochem Eng J 116, p. 17 

[9] Schauer R., Kamerling J. P. (2018) Adv. Carbohyd. Chem. Bi.  75, p. 1 

[10] Nahalka J., Gemeiner P., Bucko M. et al.(2006). Artif. Cells. Blood. Substit.  Immobil. 

Biotechnol. 34(5), p. 515 

 

784

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065231818300015%23!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0065231818300015%23!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652318
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00652318/75/supp/C


Spektroskopické vlastnosti dvojatómových molekúl CsCd a CdI 
 

Silvia Kozáková1, Ivan Černušák1, Laurent Cantrel2 
 

1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a 
teoretickej chémie, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava 4, Slovenská 

republika; silvia.kozakova94@gmail.com 
2Institute de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN), SAG, CEN  

Cadarache, F-13115 Saint Paul les Durance, France 
 
 

Abstract 
Spectroscopic properties of diatomic molecules CsCd and CdI 

 Spectroscopic properties of two diatomic molecules, CsCd and CdI, are investigated. Aim of this 
contribution is to complete their spectroscopic data for the ground and low-lying excited states: while for 
molecule CsCd, no experimental data are known, for CdI the experimental data is incomplete. The molecular 
properties from our work will be used as the input for the software package ASTEC, through which computer 
simulations of several crisis situations in the nuclear reactor of PWR type are performed. In the calculations, we 
used ab initio quantum chemistry methods, CASSCF Complete Active Space Self-consistent Field and CASPT2 
– Complete Active Space Perturbation Theory to the Second Order as implemented MOLCAS program. In this 
work, we report the following spectroscopic constants: equilibrium distance Re, harmonic frequency ωe, the first 
anharmonicity constant ωexe, rotational constant Be, excitation energy Te and dissociation energy De. 
 
Keywords: cadmium; cesium; iodine; potential energy curves; PWR; spectroscopic properties; excited states  

 
Úvod a formulácia cieľa  

 Kadmium, cézium a jód sa v rôznych formách vyskytujú v jadrových reaktoroch typu 

PWR (Pressurized Water Reactor). Kontrolné tyče v týchto reaktoroch sú vyrábané zo zliatin, 

ktorých súčasťou je Cd. Ďalšie dva prvky sú produktom štiepenia uránu-235: izotopy 137Cs 

a 131I. Cieľom tejto práce sú spektroskopické vlastnosti dvojatómových molekúl CsCd a CdI. 

Dôležitosť týchto prvkov súvisí s bezpečnosťou jadrových reaktorov, keďže sa tieto prvky 

nachádzajú v chladiacom systéme a ich chémia v podmienkach PWR ešte nie je dostatočne 

preskúmaná. Softvérový balík ASTEC [1] (Accident Source Term Evaluation Code) simuluje 

javy spojené s krízovými situáciami v PWR. Našou úlohou je doplniť chýbajúce molekulové 

údaje, ktoré slúžia ako vstup pre ASTEC. Projekt je riešený v rámci spolupráce s Univerzitou 

v Lille a výskumným ústavom vo Francúzsku (IRSN, Cadarache). Možnosti 

experimentálneho štúdia zlúčenín obsahujúcich Cd/Cs/I sú obmedzené vzhľadom na veľmi 

nepriaznivé podmienky v PWR. Vysoký tlak, teplota a pH sú faktory, kvôli ktorým sú 

experimentálne merania zložité alebo nemožné. Preto sú vhodnou alternatívou na získanie 

termo-kinetických a spektrálnych dát teoretické výpočty. Pomocou ab initio výpočtov 

môžeme získať krivky potenciálnej energie v rôznych stavoch a z nich určiť ich spektro-
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skopické vlastnosti. Na získanie týchto veličín sme použili dva programy: dunham, ktorý 

využíva Dunhamovu analýzu a program vibrot zo softwarového balíka MOLCAS [2].  

 

Materiály a metódy 

 Hartree-Fockova (HF) metóda [3] vychádza z modelu nezávislých elektrónov a 

predpokladá vlnovú funkciu vo forme Slaterovho determinantu (SD). Molekulové orbitály 

(MO) predstavujú optimálne jednoelektrónové funkcie, ktoré získavame pomocou variačného 

princípu. Vzhľadom na prítomnosť ťažkých atómov, je nutné zahrnúť do výpočtu aj 

relativistické efekty. V rámci práce sme zvolili tzv. jedno-komponentnú Douglasovu-

Krollovu-Hessovu (DKH) aproximáciu [4-5] na zahrnutie skalárnych relativistických efektov 

[6]. Rozdiel medzi korelovanými a HF-elektrónmi väčšinou nie je veľmi veľký, preto sa 

používa poruchová teória. Pri riešení Schrödingerovej rovnice, ktorá má za cieľ poskytnúť 

korekciu na korelačnú energiu, sa najčastejšie používa poruchová teória [7]. Táto metóda 

zahŕňa príspevky do druhého rádu poruchovej teórie a má označenie MP2. 

 Z HF molekulových orbitálov môžeme vytvárať Slaterove determinanty, ktoré 

označujeme ako konfigurácie, rozšírenie HF prístupu sa označuje ako metóda konfiguračnej 

interakcie (CI). Ak uvažujeme všetky možné SD, hovoríme o metóde úplnej konfiguračnej 

interakcie (FCI). V praktických výpočtoch je nutné obmedziť počet exicitácií (počet SD), 

najčastejšie iba mono- a bi-excitácie, čím získame metódu CISD (Configuration Interaction 

Singles Doubles).  

 Metóda CASSCF (Complete Active Space – Self Consistent Field) [8] pokrýva tú časť 

korelačnej energie, ktorú nazývame statická korelácia. Je to riešenie s veľmi obmedzeným 

rozvojom typu CI. Aktívny priestor je definovaný množinou týchto orbitálov, vedie 

ku generovaniu k konfigurácií, čiže priradeniu elektrónov do MO (jedna konfigurácia môže 

viesť ku viacerým stavom, ktorým priraďujeme CSF – Configuration State Function). 

V rámci obmedzeného počtu aktívnych orbitálov realizujeme FCI, tieto konfigurácie majú 

správny počet elektrónov, spin a priestorovú symetriu, optimalizujeme súčasne obe sady 

koeficientov: Ck pre rozvoj determinantov do CSF a cij pre rozvoj MO cez atómové funkcie 

[9]. Na zahrnutie dynamickej korelácie bola použitá metóda CASPT2 [10-12], poruchová 

teória aplikovaná na referenčnú vlnovú funkciu z metódy CASSCF. Náš výpočtový protokol 

je založený na multi-referenčnom poruchovom prístupe doplnenom o skalárne relativistické 

efekty s veľkou kontrakciou ANO-RCC bázy, ako DKH-CASPT2/ANO-RCC-L prístup. 

Výsledné CASSCF stavy molekúl v tomto protokole označujeme ako spin-free stavy (spinové 

kvantové číslo je tu len parameter ovplyvňujúci permutačnú symetriu elektrónov). 
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 Dunhamova analýza (DA) [13] je metóda na výpočet spektroskopických konštánt 

dvojatómových molekúl. Nutnou podmienkou v rámci DA je čo najpresnejší výpočet krivky 

potenciálnej energie v takom rozsahu medziatómových vzdialeností, pre ktoré sa dá použiť 

na popis krivky polynóm 6.-8. stupňa. Druhou možnosťou je numerické riešenie vibračnej 

Schrödingerovej rovnice, ako je implementované v programe vibrot. 

 

Výsledky a diskusia 

 Naše výpočty zahŕňajú krivky potenciálnej energie pre základný a nízko ležiace 

excitované stavy pre molekuly CsCd a CdI, prostredníctvom popísaných ab initio  

výpočtových metód. Vo výpočtoch sme použili bázy ANO-RCC-L “Large” atómových 

orbitálov s kontrakciami pre atóm Cs: 26s22p15d4f2g.12s10p8d4f2g, pre atóm 

Cd: 21s19p16d6f4g2h.10s8p8d5f4g2h, a pre atóm I: 22s19p13d5f3g.10s9p8d5f3g. V aktív-

nom priestore by mali byť vybrané orbitály, ktoré sa podieľajú na vzniku väzby, teda valenčné 

orbitály. Pre molekulu CsCd sme pre prvú symetriu “A” použili 7 aktívnych orbitálov (27 

inaktívnych orbitálov), pre druhú symetriu “B” sme použili 6 aktívnych orbitálov (20 

inaktívnych). Pre molekulu CdI sme pre symetriu “A” aj “B” použili rovnako 6 aktívnych 

orbitálov (24 inaktívnych pre symetriu “A”, 18 inaktívnych orbitálov pre symetriu “B”). Ďalej 

sme vo výpočtoch použili pre molekulu CsCd 9 aktívnych elektrónov a pre molekulu CdI 17 

aktívnych elektrónov. Celkovo sme vypočítali 20 koreňov pre molekulu CsCd a 26 koreňov 

pre molekulu CdI. Pri výpočtoch obidvoch molekúl sme použili imaginary level shifting 

s hodnotou 0,05 na odstránenie prípadných intruder stavov (súvisia s kvázidegeneráciou). 

 Molekula CsCd dosiaľ nebola skúmaná a zatiaľ neexistujú žiadne údaje pre 

spektroskopické konštanty. Získali sme nasledujúce spektroskopické konštanty: rovnovážna 

vzdialenosť Re [Å], rotačná konštanta Be [cm-1], harmonická frekvencia ωe [cm-1], konštanta 

anharmonicity ωexe [cm-1], excitačná energia Te [eV], disociačná energia De [eV] pre 

jednotlivé stavy molekuly CsCd. Základným stavom je slabo viazaný X2Σ stav. Jeho De 

nadobúda hodnotu 0,066 eV (~6 kJ/mol, čo odpovedá van der Waalsovskej molekule). 

Najbližší viazaný stav je A2Π, ktorý sa v oblasti R ≈ 3 Å kríži so stavom X2Σ, čo by viedlo 

k predisociácií. V prostredí PWR sa pravdepodobne molekula CsCd nebude vyskytovať. 

Molekula CdI na rozdiel od CdS bola študovaná v prácach [14-16]. V tomto prípade 

dublety a kvartety nie sú od seba striktne oddelené. Stav B2Σ bol v prácach [14-15] 

„neviditeľný“ a v našich výpočtoch sme zistili, že je viazaný a teda zaujímavý z hľadiska 

výpočtov spektroskopických vlastností, ako aj pre možnosti predpovede UV/VIS spektier. 
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Obr. 1. Krivky potenciálnej energie základného a nízkych excitovaných “spin free” stavov pre CsCd 

 
Tab. 1. Spektroskopické konštanty molekuly CsCd. 

Stav Re [Å] Be [cm-1] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] Te [eV] De [eV] 
A ²Π 3,3206 0,025 90,0 0,26 0,525 1,0331 
B ²Σ 3,8557 0,019 43,4 -0,26 1,070 0,4179 
a ⁴Σ 3,1977 0,027 87,5 -0,01 3,286 0,6380 
b ⁴Π 3,1993 0,027 85,6 -0,06 3,286 0,4015 

 Pre CdI sme odhadli aj spin-orbitálne štiepenie (SO) 2Π stavu metódou CASPT2/ 

RASSI [17]. V porovnaní s experimentom teória preceňuje excitačné energie o 4-8% a SO 

štiepenie je mierne podcenené o 9%. CASPT2 hodnota disociačnej energie základného stavu 

(1,90eV) je voči experimentu (0,98eV) precenená temer dvakrát. Preto sme realizovali aj 

referenčný výpočet metódou spriahnutých klastrov (DKH-CCSD(T)/ANO-RCC-Large, 

De=1,21eV). Bolo vy vhodné experiment revidovať, lebo sa od ab initio metódy líši o 0,2eV. 

Spin-orbitálne interakcie boli počítané v rámci RASSI prístupu s aktívnym priestorom 

využívajúcim SA-CASSCF vlnové funkcie a MS-CASPT2 energie [18]. V tomto prístupe 

sa predpokladá, že dominantný príspevok k SO štiepeniu poskytujú stavy s blízkou energiou. 

Tab. 2. Spin-free spektroskopické konštanty molekuly CdI. 

a disociačná energia CCSD(T) je korigovaná na superpozičnú chybu bázy. 
Stav Re [Å] Be [cm-1] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] Te [eV] De [eV] 
X ²Σ (CASPT2) 2,6011 0,042 201,9 0,59 0,000 1,901 
  CCSD(T)a 2,6569 0,041 196,7 0,56 0,000 1,212 
exper.[15]    177,96 0,588 0.000 0.98 
exper.[14]   178,18 0,59 0.000 - 
B ²Σ  3,5239 0,023 98,5 0,13 2,780 4,174 
exper.[15]   104,31 0,176 2,661 4,254 
D ²Π  2,5241 0,044 357,5 8,72 3,725 2,081 
exper.[15]  0.066 195,99 0,669 3,661 1.264 
a 4Σ  2,9367 0,033 105,2 0,74 5,393 0,480 
E ²Σ  2,7491 0,037 156,7 2,29 5,497 0,493 
g 4Π  2,6304 0,041 190,6 0,67 9,687 1,657 
h 4Σ  2,7969 0,036 125,5 0,82 16,381 0,571 
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Obr. 2. Krivky potenciálnej energie základného a nízkych excitovaných “spin free” stavov pre CdI. 
 

  
Obr. 3. Krivky potenciálnej energie pre SO rozštiepený 2Π stav molekuly CdI. 

 
Tab. 3. Spektroskopické konštanty pre SO rozštiepený 2Π stav molekuly CdI. 

Stav Re [Å] Be [cm-1] ωe [cm-1] ωexe [cm-1] Te [eV] De [eV] 
D ²Π1/2 2,5912 0,042 248,0 0,76 3,652 1,9181 
D ²Π3/2 2,6270 0,041 252,6 0,6 3,798 2,4831 

 

Záver 

 V práci sme vyšetrili spektroskopické stavy CsCd a CdI. Molekula CsCd dosiaľ 

nebola študovaná experimentálne ani teoreticky, pre túto molekulu práca prináša prvé 

spektroskopické dáta. Získané údaje budú poskytnuté francúzskemu partnerovi v IRSN. Pre 

molekulu CdI sú známe neúplné molekulové údaje. Výsledky pre disociačné a excitačné 

energie sú v prijateľnom súhlase s dostupným experimentom. V dobrom súhlase sú aj 

harmonické frekvencie a konštanty anharmonicity pre stavy X2Σ+ a B2Σ. Táto práca prináša 

presné štruktúrne parametre  pre obe molekuly v rôznych spektroskopických stavoch. 
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Abstract 
 Synthesis of chiral isatin derivatives with possible biological properties 
 Organocatalytic domino Mannich reaction/ fluorination is a diastereoselective method for preparation of 
chiral heterocyclic compounds containing two new quaternary stereogenic centers. Spiro-oxindole motif is often 
found in the structures of many biologically active substances, making its synthesis more attractive. Isatin 
derived spiro compounds are prepared by diastereoselective 1,3-cycloaddition of azomethine ylides. Both 
reactions can be catalysed by chiral bifunctional organocatalysts. Enantioselectivity of the products was in some 
cases up to 99 % ee with 95 % yield obtained.  
 
Keywords: isatin; spiro-oxindole; ball mill; organocatalysis; domino fluorination; 1,3-dipolar cycloaddition 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Cieľom projektu je štúdium a optimalizácia reakčných podmienok pre vysoko 

selektívne domino reakcie pozostávajúce z Mannichovej reakcie enolizovateľných 

heterocyklických zlúčenín (pyrazolónov, oxazolónov a izoxazolónov) na N-chránené imíny 

odvodené od izatínu s následnou α-fluoráciou (obr. 1.).  
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Obr. 1. Domino Mannichova reakcie s následnou fluoráciou  
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 Ďalším cieľom je príprava spirocyklických oxidolov 1,3-dipolárnou cykloadíciou in 

situ generovaných azometínových ylidov a β,γ-nenasýtených α-ketoesterov (obr. 2.). Reakcie 

môžu byť efektívne uskutočnené v podmienkach mechanickej aktivácie v guľových mlynoch. 
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Obr. 2. 1,3-Dipolárna cykloadícia prípravy spirooxindolov 

 

Stereoselektívny priebeh reakcií je zabezpečený použitím vhodných chirálnych 

bifunkčných katalyzátorov na báze tiomočovín, skvaramidov, či guanidínov, ktoré vo svojej 

štruktúre obsahujú terciárny amín. Katalyzátory aktivujú substráty tvorbou vodíkových 

väzieb.  

 Spirocyklické oxindoly, deriváty pyrazolov, či oxazolov patria do skupiny štruktúrne 

rôznorodých zlúčenín, z ktorých mnohé vykazujú biologickú aktivitu (obr. 3.), vďaka ktorej 

sa stali významnými syntetickými cieľmi. [1-4] Zavádzanie atómu fluóru do molekúl 

potenciálne biologicky aktívnych látok môže zvýšiť ich biologickú aktivitu.[5] 
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Obr. 3. Štruktúry heterocyklických biologicky účinných látok  

 

Materiál a metódy 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy. 

Aldrich, Merck, Acros). 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.  
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Výsledky a diskusia 

Príprava východiskových látok pre domino Mannichovu reakciu s následnou α-fluoráciou 

Na uskutočnenie domino Mannichovej reakcie a následnej α-fluorácie pyrazolónu bolo 

potrebné pripraviť N-Boc-chránený imín 2 (obr. 4.). Ketimín 4 bol získaný v 86 % výťažku, 

a mohol byť ďalej použitý ako východisková látka v organokatalyzovanej domino reakcii 

v podmienkach mechanickej aktivácie v guľovom mlyne.    
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Obr. 4. Príprava východiskových látok 
 

Optimalizácia reakčných podmienok a skríning katalyzátorov 

Modelovou reakciou pre nájdenie optimálnych reakčných podmienok mechanickej 

aktivácie v guľovom mlyne bola Mannichova reakcia ketimínu 4 s pyrazolónom 5. Prvotným 

intermediátom reakcie je adukt 6, ktorý následnou reakciou s N-fluórbenzénsulfónimidom (7) 

poskytuje produkt 8 (obr. 5). Na uskutočnenie reakcie bolo potrebné iba malé množstvo 

(1 mol%) chirálneho katalyzátora. Pár kvapiek CH2Cl2 pomohlo urýchliť priebeh reakcie. 

Reakcia je diastereoselektívna, vznikal iba jeden diastereoizomér. Najvyšší výťažok a 

selektivita sa dosiahli s katalyzátormi C6 a C7 (tab. 1, riadok 8 a 9).  

N

NBoc

O

Bn

+ N
N

O

Me

Ph
  C1-C9 
(1 mol%)

N
O

Bn

BocHN N
NHO Ph

N
O

Bn

BocHN N
NO Ph

F

f, t1
* CH2Cl2 * CH2Cl2

* kvapalinou asistované mletie

4 5 6

K2CO3 (1,3 ekv.)
t2 8

Ph
S

N
F

S
Ph7

O O O O

(1,2 ekv.)

(1,3 ekv.)

95 %, 99 % ee

Obr. 5. Modelová reakcia 
 

 

 

 

 

 

 

793



Tab. 1. Optimalizácia reakčných podmienok a skríning katalyzátorov 
 katalyzátor f (Hz) t1 (min) t2 (min) výťažok (%) ee (%) 

1 C1 20 30 30 54 38 

2 C1 20 15 30 91 36 

3 C1 22 10 25 86 94 

4 C2 22 14 25 86 38a 

5 C3 22 20 20 73 36a 

6 C4 22 40 20 50 22a 

7 C5 22 25 25 82 90 

8 C6 22 5 20 92 99 

9 C7 22 5 20 95 98 

10 C8 22 10 25 81 85a 

11 C9b 22 5 20 88 90 
a vznikal opačný enantiomér   b v reakcii bolo použitých 5 mol% katalyzátora 

N
O

N
H

N
H

OO

N
H

Ar

N
O

N
H

N
H

OO

N
H

Ar

C1
N
H

OO

N
H

Ar

C2 NMe2

N
H

SS

N
H

C3 NMe2

Ph

N
H

S
S

N
H

N
Ph

N
H

OO

N
H

Ar

C5 HN C6
N

O

N
H

Ar

C7
N
H

S

N
H

N
O

N
H

Ar
N
H

S

N
HC8

N N
H

N
NC9

Ar= 3,5-bis(trifluórmetyl)fenyl

C4

Obr. 6. Použité katalyzátory 
 

Optimalizácia reakčných podmienok 1,3-dipolárnej cykloadície bez chirálneho katalyzátora 

 1-Benzyl-indolín-2,3-dión (3) vytvára s benzylamínom (9) azometínový ylid, ktorý 

následne reaguje s β,γ-nenasýteným α-ketoesterm 10 (obr. 7.). Modelová reakcia prebiehala 

bez prítomnosti chirálneho katalyzátora v rozpúšťadle alebo v podmienkach mechanickej 

aktivácie. Prítomnosť kyslých a bázických aditív (tab. 2., riadok 1–4) neovplyvnila priebeh 

reakcie. Perspektívnou sa ukázala reakcia v guľovom mlyne v prítomnosti symetrického 

skvaramidového katalyzátora C10 (tab. 2., riadok 7). Reakcia aj v tomto prípade prebieha 

diastereoselektívne.  
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Obr. 7. Modelová 1,3 dipolárna cykloadícia 
 

Tab. 2. Optimalizácia reakčných podmienok bez chirálneho katalyzátora 
 C10 (mol%) aditívum (mol%) metóda podmienky výťažok (%) 

1 --- Et3N (20) A 25 °C (10 min) –> reflux (24 h) 10 

2 --- PhCO2H (20) A -5 °C (10 min) –> reflux (15 h) 0 

3 20 Et3N (20) A -5 °C (10 min) –> 25 °C (24 h) 0 

4 --- pyrolidín (40) A -5 °C (10 min) –> 25 °C (2 h) 0 

5 --- --- A 25 °C (10 min) –> reflux (1,5 h) 20 

6 --- --- B 100 min 13 

7 20 --- B 100 min 33 
 

Skríning katalyzátorov 

 Výťažky reakcií (obr. 8.) prebiehajúcich v prítomnosti chirálneho skvaramidového 

katalyzátora C1 dosahovali 73–79 % (tab. 3., riadok 1–3) pri rôznej teplote a čase. 

Katalyzátor C6 sa z hľadiska výťažku (57 %) a selektivity (47 % ee) ukázal ako najvhodnejší 

pre ďalšiu optimalizáciu rekcie v rozpúšťadle a v podmienkach mechanickej aktivácie 

v guľových mlynoch. Výhodou je vznik iba jedného diastereoizoméru.  
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Obr. 8. Modelová 1,3 dipolárna cykloadícia v prítomnosti chirálnych katalyzátorov 
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 Tab. 3. Skríning katalyzátorov 
 katalyzátor T (°C) t (h) výťažok (%) ee (%) 

1 C1 25 1 73 18 

2 C1 5 4 76 24 

3 C1 -30 24 79 34 

4 C2 25 24 47 6 

5 C6 25 4 57 48 

6 C6 -30 120 37 38 

7 C11 25 24 0 --- 

8 C11 100 (MWI) 3 0 --- 

 

Záver 

 Optimalizovaná domino Mannichova reakcia s následnou α-fluoráciou prebiehala vo 

vysokých výťažkoch s vysokou enantiomérnou čistotou (do 95 % a 99 % ee) v prítomnosti 

chirálnych bifunkčných katalyzátorov C6 a C7. Reakcia prebiehala v podmienkach 

mechanickej aktivácie v guľových mlynoch vysoko selektívne už s 1 mol% katalyzátora, za 

krátky reakčný čas. Našim cieľom je rozšíriť substrátovú škálu o ďalšie N-chránené imíny 

odvodené od izatínu a o ďalšie enolizovateľné heterocyklické zlúčeniny.  

 Zaujímavou je tiež príprava spirocyklických oxidolov 1,3-dipolárnou cykloadíciou. 

Skríning rôznych reakčných podmienok, aditív a katalyzátorov ukázal, že stereoselektivita 

a výťažky reakcie môžu byť ovplyvnené prítomnosťou chirálneho katalyzátora. Cieľom tejto 

časti výskumu je nájsť optimálne podmienky pre enantioselektívny priebeh reakcie a rozšíriť 

substrátovú škálu. Výhodou oboch reakcií je ich diastereoselektívny priebeh.   
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Abstract 
The role of mitochondrial interorganellar contact sites in homeostasis of phosphatidylglycerol  in the 

yeast Saccharomyces cerevisiae 
Phosphatidylglycerol (PG) is a membrane phospholipid which is a minor component of membranes of 

the yeast Saccharomyces cerevisiae. Low level of PG is kept by phospholipase C, Pgc1. Pgc1 degrades PG to 
and so participates in lipid homeostasis. As showed the analyses of phospholipid compositions of organelles 
isolated from the mutant pgc1Δ, the absence of Pgc1 leads to accumulation of PG in organelles. This pointed out 
to possibility that PG should be exported from mitochondrial to other membranes. Mitochondrial contact sites, 
ERMES and vCLAMP, may be involved in this process. Mutants without one of these contacts sites and 
accumulate PG were tested for their growth abilities and phosholipid compositions. Results showed that ERMES 
and vCLAMP could interplay in the transport of PG and so influence its homeostasis. Moreover, in vitro analysis 
of phospholipase activity of Pgc1 showed that ERMES and vCLAMP could also regulate the activity of this 
enzyme.           

 

Keywords: phosphatidylglycerol; mitochondria, transport; ERMES complex; vCLAMP complex  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Fosfatidylglycerol (PG) je záporne nabitý fosfolipid, ktorý predstavuje dôležitú zložku 

biologických membrán mnohých prokaryotických i eukaryotických buniek [1, 2].  

V membránach kvasiniek Saccharomyces cerevisiae je za štandardných podmienok 

PG  zastúpený v pomerne malom množstve [3], pretože molekuly tohto lipidu sú využívané 

na syntézu významného mitochondriálneho kardiolipínu [4, 5] alebo dochádza k ich 

degradácii na glycerol-3-fosfát a diacylglycerol špecifickou fosfolipázou typu C – proteínom 

Pgc1 [6]. Pgc1 vďaka svojej enzymatickej aktivite udržiava koncentráciu PG v bunkových 

membránach na veľmi nízkej úrovni, čím výrazne prispieva k zachovaniu charakteristického 

zloženia membrán.V mutantnom kmeni pgc1Δ dochádza v dôsledku straty proteínu Pgc1 k 

hromadeniu PG v membránach. Bolo pozorované, že v dôsledku takéhoto narušenia 

fosfolipidovej homeostázy dochádza k negatívnym zmenám v morfológii a funkčnosti 

mitochondrií [7]. Ako ukázalo testovanie fosfolipidového zloženia organel izolovaných 

z mutanta pgc1Δ, k zvýšeniu koncentrácie PG nedochádza len v mitochondriách, ale aj 

v ďalších bunkových organelách. To naznačuje, že v bunkách dochádza k transportu PG 

z mitochondrií, miesta syntézy PG, do iných subcelulárnych štruktúr.   
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V S. cerevisiae boli doposiaľ popisané dva proteínové komplexy, ktoré fyzicky spájajú 

mitochondrie s endoplazmatickým retikulom a vakuolami – komplex ERMES, resp. 

komplex vCLAMP. Pre komplex ERMES bola popísaná schopnosť transportovať lipidy 

medzi mitochondriami a endoplazmatickým retikulom, čím sa významne podieľa na 

biosyntéze aminofosfoglyceridov [8]. Druhá spomenutá štruktúra, vCLAMP, zabezpečuje 

spojenie ako aj výmenu chemických látok medzi mitochondriami a vakuolami [9, 10].  Bolo 

pozorované, že obe molekulárne medziorganelové spojenia spolu úzko súvisia – často sú v 

bunkách lokalizované vo vzájomnej blízkosti a môžu sa vo svojich funkciách nahrádzať.  

Cieľom našej práce je definovať, ako sa voči štandardnému kmeňu mení fosfolipidový 

profil bunkových organel kmeňov, ktoré neobsahujú buď komplex ERMES alebo vCLAMP 

a zároveň akumulujú PG v dôsledku delécie génu pre fosfolipázu Pgc1. Zároveň by sme 

chceli popísať, či prítomnosť, resp. neprítomnosť ERMES alebo vCLAMP ovplyvňuje 

homeostázu PG aj nepriamo, prostredníctvom regulácie aktivity proteínu Pgc1.        

 

Materiál a metódy 

Použité kmene kvasiniek S. cerevisiae 

• BY4742 – štandardný kmeň; 

• pgc1∆ – kmeň BY4742 s deléciou génu kódujúceho fosfolipázu  Pgc1; 

• vam6∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej nedochádza 

k tvorbe komplexu vCLAMP 

• vam6Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu VAM6, v dôsledku ktorej 

nedochádza k tvorbe komplexu vCLAMP a s deléciou génu kódujúceho 

fosfolipázu Pgc1 

• mdm34Δ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej 

nedochádza k tvorbe komplexu ERMES 

• mdm34Δpgc1∆ - kmeň BY4742 s deléciou génu MDM34, v dôsledku ktorej 

nedochádza k tvorbe komplexu ERMES a s deléciou génu kódujúceho 

fosfolipázu Pgc1 

 

In vitro analýza degradačnej aktivity proteínu Pgc1 

Reakcie na stanovenie in vitro aktivity fosfolipázy Pgc1 obsahovali 0,8 µg 

fluorescenčne značeného NBD-PG a izolované bunkové frakcie (mitochondrie, 

endoplazmatické retikulum, vakuoly) alebo homogenát, a prebiehali v roztoku 1 mM Tris-
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HCl, pH=7,4  pri teplote 30 °C počas 40-tich minút. Reakcia bola ukončená pridaním 2 ml 

zmesi chloroform:metanol:kyselina chlorovodíková (50:50:0,2) a 1 ml destilovanej vody 

k reakčnej zmesi s následným vortexovaním. V ďalšm kroku 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 

Fosfatidylglycerol (PG) je za štandardných podmienok obsiahnutý v biologických 

membránach kvasiniek S. cerevisiae vo veľmi malom množstve, keďže sú jeho molekuly 

využívané na syntézu kardiolipínu alebo odsúdené na degradáciu enzýmom Pgc1. Výraznejší 

vzrast koncentrácie tohto lipidu v kvasinkových bunkách bol zatiaľ pozorovaný len v kmeni, 

ktorý uvedenú fosfolipázu Pgc1 neobsahuje (mutant pgc1Δ). Bolo popísané, že akumulácia 

PG vyvoláva negatívne zmeny v morfológii a funkčnosti mitochondrií. Analýza 

fosfolipidového zloženia membrán bunkových organel, ktoré boli izolované z kmeňa pgc1Δ 

odhalila, že k zvýšeniu obsahu tohto záporne nabitého fosfolipidu nedochádza len 

mitochondriách, v ktorých prebieha jeho biosyntéza, ale aj v endoplazmatickom retikule, 

v lipdiových partikulách či vo vakuolách. To naznačujú, že PG je pravdpodobne exportovaný 

z mitochondrií do membrán iných organel. 

V tejto práci sme overili, či sa na danom transporte môžu podieľať mitochondriálne 

organelové spojenia ERMES a vCLAMP. Analýza fosfolipidov extrahovaných z organel 

kmeňov vam6Δpgc1∆ a mdm34Δpgc1∆ ukázala, že tieto mutanty, rovnako ako kmeň pgc1Δ, 

akumulujú PG vo všetkých testovaných membránach. V neprítomnosti ERMES ani vCLAMP 

teda nenastáva zablokovanie exportu PG z mitochondrií. Takéto výsledky však nevylučujú 

možnosť, že sa spomenutého transportu zúčastňujú oba komplexy - ERMES aj vCLAMP, 

keďže sa dokážu vo svojich funkciách vzájomne nahrádzať.  

Na overenie tejto ďalšej hypotézy boli uskutočnené rastové kvapkové testy, ktoré 

ukázali, že akumulácia PG v kombinácii s neschopnosťou tvoriť vCLAMP, negatívne 

ovplyvňuje rast buniek na neskvasiteľnom substráte, kedy je potrebná vysoká aktivita 

mitochondrií. Naopak, ak dochádza k hromadeniu PG v bunkách, ktoré neobsahujú štruktúru 

ERMES, rast buniek čiastočne obnovený v porovnaní s mutantom, ktorý je defektný len 

v tvorbe spojení ERMES. Popísané výsledky naznačujú, že funkcie medziorganelových 
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mitochondriálnych spojení ERMES a vCLAMP by mohli byť v kvasinkách S. cerevisiae 

ovplyvňované homeostázou membránového fosfatidylglycerolu a naopak. 

V snahe bližšie špecifikovať vzťah medzi štruktúrou ERMES, resp. vCLAMP 

a zachovávaním homeostázy PG bola uskutočnená in vitro analýza degradačnej aktivity 

fosfolipázy Pgc1, ktorej výsledky sú zobrazené v grafe 1. Na prítomnosť špecifickej aktivity 

Pgc1 boli testované organely (mitochondrie, endoplazmatické retikulum, vakuoly) 

a homogenáty izolované zo štandardného kmeňa ako aj z kmeňov pgc1Δ, mdm34Δ, vam6Δ, 

vam6Δpgc1Δ a mdm34Δpgc1Δ. Ako možno z grafu vyčítať, absencia jedného 

z mitochondriálnych spojení výrazne zvyšuje aktivitu Pgc1 v týchto organelách. V prípade 

mutanta bez komplexu vCLAMP vzrastá aktivita Pgc1 aj vo vakuolách, kým neprítomnosť 

ERMES-u zjavne nemá na vakuoly v súvislosti so špecifickou degradáciou PG vplyv. Takéto 

výsledky naznačujú, že ERMES a vCLAMP by mohli nie len zabezpečovať export PG 

z mitochondrií, ale aj regulovať jeho degradáciu proteínom Pgc1 v rôznych organelách.    

 

 
Obr. 1. In vitro analysis of degradation activity of phospholipase Pgc1. HOM – homogenát, 

MT - mitochondrie, ER – endoplazmatické retikulum, VAK - vakuoly 
 

Záver 

V našej práci sa nám podarilo experimentálne overiť, že mitochondriálne kontaktné 

miesta ERMES a vCLAMP by mohli zohrávať úlohu v prenose fosfatidylglycerolu 

z mitochondrií do membrán iných organel. Zároveň sme odhalili, že by tieto proteínové 
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štruktúry mohli homeostázu PG v S. cerevisiae ovplyvňovať aj prostredníctvom regulácie 

aktivity fosfolipázy Pgc1, ktorá špecificky degraduje fosfatidylglycerol.  
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Abstract 

Structure of Meteorites by using Secondary Ion Mass Spectrometry 
Cosmochemistry deals with the composition of matter in the Universe and the processes that led to the 

formation of this mass. The most frequently explored objects are asteroid fragments found on Earth, which we 
know as meteorites. This is a fundamental theme in cosmic sciences because meteorites are the key to 
understanding the evolution of the Universe and its functioning. The secondary ion mass spectrometry is an 
excellent choice for detecting meteorological samples because of respect to resolution, high accuracy of isotopic 
determination, and sensitivity of the method. 

 
Keywords: Secondary Ion Mass Spectrometry, Meteorites, Cosmechemistry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov patrí medzi najdôležitejšie 

mikroanalytické metódy, ktoré sa používajú na analýzu tuhých povrchov.  Jej veľkou 

výhodou je vysoká ppb citlivosť a vysoké laterálne aj hĺbkové rozlíšenie. Analýza 

odprášených sekundárnych iónov, ktoré boli vyrazené primárnymi iónmi s vysokou energiou, 

je základ metódy hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov [2]. 

Najčastejšie skúmanými mimozemskými objektmi sú úlomky asteroidov nájdené na 

Zemi, ktoré poznáme pod pojmom meteority. Cieľom práce bolo porovnať zloženie 

a štruktúru úlomkov meteoritu, ktorý dopadol na územie Vyšného Klatova 28. februára 2010 

s kameňom, ktorý vznikol sopečnou aktivitou, na základe izotopického zloženia. Meteorit 

„Košice“ je oficiálne 15. prípadom meteoritu s rodokmeňom, na Slovensku prvým [1]. 

 

Materiál a metódy 

Kozmochémia sa zaoberá zložením hmoty vo vesmíre a procesmi, ktoré viedli 

k vzniku tejto hmoty. Meteority sú najhlavnejšou súčasťou kozmochémie, pretože sú našim 

najdostupnejším zdrojom mimozemských vzoriek.  

Medzi najznámejšie a zároveň najdôležitejšie typy meteoritov patria chondrity. 

Chondrity predstavujú sedimentárne horniny, ktoré sú zložené z materiálov s rôznym 
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pôvodom (chondruly, žiaruvzdorné inklúzie, kovy, sulfidy, rôzne matice). Chondrity sa delia 

na tri hlavné skupiny: 

a) H – do tejto skupiny patria meteority s vysokou koncentráciou železa, kedysi sa zvykli 

nazývať aj bronzitové chondrity, 

b) L – tu sa radia meteority s nízkou koncentráciou železa, 

c) LL – meteority s minimálnou koncentráciou železa, inak sa nazývajú amfoterity. 

Chondruly, dominantná zložka väčšiny chondritov, boli takto nazvané prvýkrát 

nemeckým mineralógom Gustavom Roseinom v roku 1864. K ich vytvoreniu dochádza pri 

teplote 1770 až 2120 K s následným ochladením a stuhnutím v priebehu pár minút, príp. 

hodín. Vykazujú veľkú rôznorodosť zloženia a štruktúry, skladajú sa prevažne z olivínu a 

pyroxénu, bežne s prímesou nejakého skla. Skupina olivínu predstavuje zlúčeniny 

s všeobecným vzorcom M2SiO4, kde M môže byť Fe, Ni, Mg, Mn. Skupina pyroxénu, so 

všeobecným vzorcom ABT2O6, je skupina minerálov kde:  

1. A - Na, Ca, Fe2+, Mg, Zn, Mn2+, Li 

2. B - Al, Fe3+, Mg, Sc, Ti, Cr3+, V 

3. T - Si, Al 

Žiaruvzdorné inklúzie boli klasifikované do dvoch hlavných skupín. Do tej prvej 

patria inklúzie bohaté na hliník a vápnik (CAI, calcium-aluminium-rich-inclusions), napríklad 

hibonit, perovskit, melilit či spinel. CAI vykazujú rad izotopových anomálií ktoré zdedili 

z presolárnych zŕn alebo z nebuly. Druhou skupinou sú améboidné olivínové agregáty (AOA), 

ktoré svoj názov nesú kvôli ich nepravidelnému tvaru. Zvyknú byť pórovité a zrnité, ich 

veľkosť je podobná CAI inklúziám. Pozostávajú prevažne z forsteritu a menšieho množstva 

kovu železa a niklu. 

Taktiež aj kovy v meteoritoch sa delia na dve skupiny. V tej prvej, menej zastúpenej, 

sa nachádzajú kovy ako irídium, osmium, ruténium, molybdén, volfrám, rénium. Druhá, viac 

obvyklá skupina, obsahuje železo, kobalt a nikel. Výpočty predpokladajú, že práve železo 

reaguje v nebulárnom plyne (prach, vodík, hélium, iné ionizované plyny) so sírou pri teplote 

650 K za vzniku sulfidu železnatého. Avšak nie je isté, že sa zrná FeS zachovali po prechode 

atmosférou v stave, v akom boli pri reakciách v nebule. 

Charakterizácia matricových minerálov je obmedzená ich malými veľkosťami častíc 

(až 50 až 100 nm). Veľkosť zrna, vysoká pórovitosť a priepustnosť matrice zvyšujú 

náchylnosť  a zmeny počas neskoršieho ohrevu alebo pri vystavení vodným tekutinám. 

Maticové minerály sú komplexné zmesi silikátov, oxidov, síry, kovov, fylosilikátov a 

uhličitanov. 
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Existuje niekoľko spôsobov ako je možné meteority identifikovať. Tým prvým je 

prítomnosť roztaveného obalu, ktorý sa nachádza na vonkajšej strane meteoritu, za jeho 

vznikom stojí prechod atmosférou. Ďalším spôsobom na identifikáciu je železo, pri  

meteorických vzorkách ho je väčšie množstvo ako pri pozemských kameňoch. 

Izotopy kyslíka sa nevyužívajú len pri zisťovaní zloženia a rozdielov medzi 

meteoritmi ale taktiež aj pri ich klasifikácii. Rôzne meteorické skupiny majú tendenciu mať 

iné stabilné izotopy kyslíka a to 16O, 17O, a 18O [1]. 

 

Metóda hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov, skratkou SIMS (Secondary 

Ion Mass Spectrometry), je spektrálna fyzikálno-chemická analytická metóda, ktorá sa  

využíva na identifikáciu pevných povrchov materiálov, ktoré môžu byť organického, 

anorganického, ale aj biologického pôvodu.  

Priebeh analýzy spočíva v atomárnom bombardovaní povrchu materiálov primárnymi 

iónmi. Aby došlo k odprášeniu pevnej látky, primárny ión musí mať energiu vyššiu než je 

určitá prahová energia, ktorá býva v rozsahu 10 eV až 100 eV.   

Podľa zákona pružných zrážok sa dopadajúci ión zrazí s niektorým z povrchových 

atómov a predá mu časť svojej kinetickej energie. Vyrazený atóm tým získa hybnosť smerom 

do vnútra látky, zrazí sa so susednými atómami a poruší ich rovnovážne mriežkové polohy. 

Jav, ktorý nastane sa nazýva kolízna kaskáda, teda emisia častíc v podobe atómov, molekúl 

a klastrov z povrchu.  

Pri odprašovacom procese je väčšina sekundárnych častíc v neutrálnom stave, asi len 1 

% sa emituje v podobe iónov. Častice sú emitované z oblasti niekoľkých nanometrov a 

najviac z jednej alebo dvoch monovrstiev [2 - 4]. 

SIMS môže pracovať  v troch základných režimoch, kedy v prvom zaznamenáva 

hmotnostné spektrum, kde sa nachádzajú jednotlivé píky s rôznou intenzitou a sú usporiadané 

podľa pomeru m/Z. V druhom prípade ide o rastrovanie lúčom po povrchu vzorky, čím sa 

získavajú dvojrozmerné distribúcie častíc (imaging). Takto sa dá získať informácia aj 

o zložení povrchu aj o konkrétnom umiestnení častíc. Treťou možnosťou je získavanie 

trojdimenzionálneho chemického obrazu, tzv. hĺbkový profil, ktorý udáva zloženie vo vnútri 

vzorky. Postupne sa analyzuje každá vrstva, pričom tá predošlá sa vždy odstráni pomocou 

odprašovacieho dela [4]. 
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Obr. 2. Princíp fungovania SIMS 
 

Fyzikálnym základom SIMS metódy je rovnica, ktorá umožňuje určenie koncentrácie 

prvkov alebo izotopov: 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑝 ∙ 𝑌𝑠 ∙ 𝛼+ ∙ 𝑞𝑠 ∙ ℎ   [I.] 

kde Is predstavuje prúd sekundárnych iónov, Ip prúd primárnych iónov, Ys korigovaný 

odprašovací výťažok, α+ ionizačnú pravdepodobnosť na pozitívne ióny, qs čiastkovú 

koncentráciu častíc a h priepustnosť analyzačného systému. Najdôležitejšími parametrami sú 

Ys a α+. 

Prístroj SIMS je zložený z týchto základných častí: zdroj primárnych iónov, iónová 

optika, energetický filter, hmotnostný analyzátor a detektor iónov. Všetky tieto časti sa 

nachádzajú vo vákuovej komore, pretože analýza je povrchovo citlivá. To znamená, že ak by 

sa analýza vykonávala na vzduchu, detegované častice by sa zrážali s časticami vzduchu 

a tým by došlo k zmene kinetickej energie [3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Z nasledujúcich vzoriek, Košický meteorit, neznámy mikrometeorit a vulkanický 

kameň z havajskej sopky, boli zmerané hmotnostné spektrá sekundárnych iónov v pozitívnej 

polarite. Uvedené je spektrum Košického meteoritu, kde je možné pozorovať píky CH+, 

CH2
+, CH3

+, Na+, Mg+, MgH+, izotop 26Mg+, Al+, Si+, C2H5
+, K+, Ca+, C3H5

+, C2H7
+, Mn+, 

C4H7
+, Fe+, C4H9

+. Keďže pre nás sú relevantné výsledky hlavne od hmotnosti 20 m/Z, 

porovnávame ho so spektrom magmového kameňa práve od tejto hmotnosti. 
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Obr. 3. SIMS spektrum Košického meteoritu 
 

 

 

Obr. 4. SIMS spektrum magmového kameňa 
 

Záver 

Po vyhodnotení spektier bolo zistené, že práve v kameni, ktorý vznikol sopečnou 

činnosťou sa nachádza oveľa menej organických fragmentov ako pri meteorickej vzorke. 

Zhodnotili sme, že táto skutočnosť mohla nastať z dôvodu kontaminácie meteoritu pri páde, 

zatiaľ čo magmový kameň sa nachádzal v mori, kde bol neustále obmývaný slanou vodou. 
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Taktiež sme pozorovali že dané fragmenty prvkov (Na+, Mg+, MgH+, izotop 26Mg+, Al+, Si+, 

K+, Ca+, C2H7
+, Mn+, Fe+) sa v týchto dvoch vzorkách nachádzajú v rôznych hmotnostných 

pomeroch. Našim nasledujúcim cieľom je teda zamerať sa práve na tieto fragmenty a ďalšími 

meraniami, aj v negatívnej polarite, hlbšie preskúmať túto skutočnosť. Plánovaným meraním 

je aj zmeranie hmotnostného spektra zhoreného obalu meteoritu, ktorý vznikol prechodom 

cez atmosféru.  
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Abstract 
 GC-MS analysis of non polar metabolites in medicinal plants 
 The purpose of this work was to analyse the chemical composition of medicinal plants by gas 

chromatography mass spectrometry (GC-MS). Two aromatic plants were chosen for the analysis of terpenes, 
essential oil from Lavandula angustifolia and Mentha piperita. Plants were collected in 2018 in South Slovakia 
at the end of the summer. The essential oils were isolated by steam distillation and analysed by gas 
chromatography with mass spectrometry. The main components of the essential oil of L. angustifolia were found 
linalool, lavandulyl acetate, caryophyllene, (E)- and (Z)-beta-ocimene. As for the essential oil of M. piperita the 
main components were presented by menthol, L-menthon, menthyl acetate, eucalyptol (1,8-cineol) and 
caryophyllene.  
 

Keywords: GC-MS; medicinal plants; terpenes; essential oils 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V liečivých rastlinách sa nachádzajú tisíce rôznych látok organickej povahy 

nazývaných rastlinné drogy. Drogy predstavujú vo vode nerozpustné produkty rôznych častí 

rastlín produkované počas primárneho a sekundárneho metabolizmu. Droga môže byť 

rastlinná časť s najvyšším obsahom hlavnej účinnej látky, produkt rastlinnej suroviny, alebo 

produkt pretransformovania rastlinnej suroviny. Pri mnohých vedľajších látok každá rastlina 

je charakteristická hlavnou účinnou látkou, z ktorej v mnohých prípadoch je odvodený 

latinský názov rastliny – napr.  Ľuľkovec zlomocný - Atropa belladonna – účinná látka je 

atropín. Rastlinné drogy sa delia do rôznych skupín podľa ich  účinku na organizmus 

a chemického zloženia na alkaloidy, antranoidy, horčiny, flavonoidy, glykozidy, esenciálne 

oleje (silice), saponíny, rastlinné slizy, triesloviny, terpény, vitamíny, organické kyseliny 

a pod.. Najjednoduchšou a najvyužívanejšou metódou pre analýzu rastlinných drog je plynová 

chromatografia s hmotnostno-spektrometickou detekciou. Vzorka sa nadávkuje do prístroja 

a vplyvom teploty sa zplynní . V kvadrupólovom hmotnostnospektrometrickom detektore 

častice  sú separované podľa ich pomeru hmotnosti a náboja [1 – 3].    

Terpény sa skladajú z izoprénových jednotiek (2-metylbuta-1,3-dién) a sú hlavnými 

zložkami esenciálnych olejov (silíc). V silicach sa vyskytujú najmä v podobe monoterpénov 

(C10), seskviterpénov (C15) a terpenoidov (oxidované terpény), ktoré udávajú charakteristickú 

vôňu rastline. Okrem terpénov silice sú bohaté na alifatické a aromatické zlúčeniny (fenoly, 
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alkoholy, aldehydy, estery, metoxyderiváty). V esenciálnych olejoch sa nachádza až 20-60 

rôznych organických zložiek vo vysokých koncentráciách [4, 5].  

 
Obr. 1. Zariadenie priemyselnej destilácie s vodnou parou 

1 - plameň, 2 – voda, 3 – vodná para, 4 – rastlinný materiál (herba), 5 – zmes vodná para-esenciálny olej, 6 – 
prívod vody, 7 – odvod vody, 8 – zmes voda-esenciálny olej, 9 – esenciálny olej, 10 – hydrolát (aromatická 

voda). 
 

Esenciálne oleje sa v priemysle získávajú najmä destiláciou s vodnou parou uvedenou 

na obrázke 1. Metóda sa spočíva v prepustení vodnej pary rastlinným materiálom 

a následnom ochľadení horúcej zmesi vodnej pary a esenciálneho oleja. Ochľadený destilát sa 

skladá z dvoch navzájom nemiešatelných fáz: z vodnej fázy obohatenej o účinnú látku 

(hydrolát) a organickej fázy (esenciálny olej) [4, 5].   

Levanduľa úzkolistá (Lavandula angustifolia) nazývaná aj ako ,,pravá‘‘ alebo 

,,anglická levanduľa’’a mäta pieporná (Mentha piperita) sú členmi rodiny rastlín 

hluchavkovitých (Lamiacea). Levanduľa sa vyskytuje a pestuje po celom svete, v Európe 

predovšetkým v západných a juhoeurópských štátoch ako Francúzsko, Španielsko, Taliansko, 

ale aj v strednej Európe v Maďarsku a Rumusku. Dnes poznáme viac než 30 druhov 

levandule, najznámejšie sú L. angustifolia, L. stoechas (francúzska levanduľa), L. intermedia 

a L. latifolia. Vďaka svojim antioxidačným a antibakteriálnym účinkom dnes obidve rastliny 

tvoria dôležitú surovinu v aromaterapii, kozmetickom a farmaceutickom priemysle, hlavne 

pre výrobu esenciálnych olejov [6, 7].        

Chemické zloženie esenciálneho oleja levandule úzkolistej predstavuje v najväčšom 

zastúpení linalool, linalylacetát, gáfor, terpinén-4-ol, eukalyptol (1,8-cineol), borneol, cis- a –
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trans-beta-ocimén, karyofylén. Esenciálny olej mäty piepornej obsahuje terpény v najväčšom 

množstve  mentol, mentón, mentyl acetát, mentofurán, pulegón a karyofylén [6,7].  

Cieľom práce je analýza vzoriek vydestilovaných vodnou parou a porovnanie ich 

zloženia s dostupnou literatúrou. Vzorky esenciálnych olejov liečivých rastlín  sa anlyzovali 

pomocou plynovej chromatografie pričom sme sa sústredili na sledovanie nepolárnych 

terpénov.  

 

Materiál a metódy 

Izolácia esenciálnych olejov sa uskutočňovalo destiláciou s vodnou parou pomocou 

aparatúry pre destiláciu silíc. Z rastlinného materiálu (herba) za priebehu 3 hodín sa podarilo 

vydestilovať cca. 1 ml  čistého esenciálneho oleja. Vzorky olejov sa rozpustili v chloroforme 

na koncentráciu 8 mg.l-1. 

Analýza prebiehala prostredníctvom plynového chromatografu Agilent Technologies 

6890N Network GC System s hmotnostným spektrometrom Agilent Technologies 5973 

Network Mass Selective Detector. Dávkovaný objem bol 1 μl.                                     

Používala sa kolóna s dĺžkou 30,0 m s vnútorným priemerom 0,25 mm a hrúbkou filmu 0,25 

μm. Doba analýzy trvala 18,33 min., použitím nosného plynu hélia. Zvolený teplotný program 

od 50 °C do 350 °C s teplotným gradientom 2 °C/min. Pracovalo sa v móde split s pomerom 

20:1 pri teplote injektora 280 °C s tlakom 98,5 kPa a teplote detektora 250 °C. Zber 

a spracovanie dát sa uskutočnil pomocou MSD ChemStation na PC . 

 

Výsledky a diskusia 

Výsledok plynovochromatografickej analýzy v systéme GC-MS  esenciálneho oleja L. 

angustifolia a M. piperita bol uvedený pod chromatografickými záznamami Obr. 1. a Obr. 2.: 

25 komponentov sa podarilo separovať a identifikovať v levandule úzkolistej, z ktorých 

hlavnými komponentmi boli acyklický monoterpén alkohol linalool, acyklický monoterpén 

ester linalylacetát, seskviterpén karyofylén a acyklické trans- a cis-beta-ocimén.  Esenciálny 

olej mäty piepornej obsahoval celkovo 18 rôznych komponentov, ako hlavné predstavovali 

monocyklický alkohol mentol, monoterpén ketón L-mentón, monocyklický ester 

mentylacetát, monoterpén éter eukalyptol (1,8-cineol) a seskviterpén karyofylén. Prítomné 

organické zložky boli stanovené prostredníctvom elektronickej knižnice hmotnostných 

spektier NIST na základe zhody vyššej ako 95 %. 

 Separované organické komponenty v menšom zastúpení v levandule úzkolistej sa 

stanovili monoterpén alkoholy (levandulol, endo-borneol, alfa-terpineol, terpinén-4-ol), 
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monoterpén estery (hexyl acetát, eukalyptol, cis-geranylacetát), monoterpén oxidy (linalool 

oxid, karyofylén oxid), monoterpén ketóny (3-oktanón, gáfor),  monoterpénové uhľovodíky 

(izoterpinolén, allo-ocimén, tricyklén, trans-beta-farnezén) a seskviterpén germakrén D. 

V prípade mäty pierpornej sme stanovili v menšom zastúpení monoterpén ketóny (pulegón, 

piperitón), monoterpén fenol p-tymol, monoterpén alkohol L-alfa-terpineol, monoterpénové 

uhľovodíky ((R)-alfa-pinén, beta-pinén, beta-tujén, o-cymén, D-limonén) a seskviterpén 

humulén. 

 
Obr. 2. GC-MS záznam z esenciálneho oleja L.angustifolia 

1 - oktán-3-ón, 2 - beta-myrcén, 3 - hexyl acetát, 4 - eukalyptol (1,8-cineol), 5 - trans-beta-ocimén, 6 - cis-beta-
ocimén, 7 - linaool oxid, 8 - izoterpinolén, 9 - linalool, 10 - allo-ocimén, 11 - gáfor, 12 - levandulol, 13 - endo-

borneol, 14 - terpinén-4-ol, 15 - alfa-terpineol, 16 - linalylacetát, 17, 18 - beta-myrcén, 19 - cis-geranylacetát, 20 
- tricyklén, 21 - karyofylén, 22 - trans-beta-farnezén, 23 – alfa-bisabolol, 24 - germakrén-D, 25 - karyofylén 

oxid. 
 

Na obrázkoch 2 a 3 sme videli, že jednotlivé zložky olejov sú v odlišných 

zastúpeniach. Očakávané hlavné komponenty v olejoch predstavovali vysoké píky silnou 

intenzitou (9 – linalool, 16 – linalylacetát). Celkový obsah rastlinného materiálu je značne 

ovplyvnený klímou územia, obdobím zberu materiálu, ako aj chemickým obsahom pôdy 

pestovania. Tieto všetky uvedené parametre mohli ovplyvniť výsledok analýzy. 
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Obr.3. GC-MS záznam z esenciálenho oleja M. piperita 
1 - (R)-α-pinén, 2 - beta-tujén, 3 - beta-pinén, 4 – o-cymén, 5 – D-limonén, 6 – eukalyptol (1,8-cineol), 7 – L-

mentón, 8 – (-)-,mentón, 9, 10, 11 – mentol, 12 – L-alfa-terpineol, 13 – pulegón, 14 – piperitón, 15 – 
mentylacetát, 16 – p-tymol, 17 – karyofylén, 18 – humulén 

 

Záver 

Cieľom tejto práce bolo analyzovať nepolárne terpény v reálnych vzorkách 

esenciálneho oleja levandule úzkolistej a mäty piepornej s metódou GC-MS. Pre identifikáciu 

analyzovaných látok sme využili elektronickú knižnicu hmotnostných spektier NIST, ktorá 

viac ako 95 %-ou istotou potvrdzuje stavovené látky. Výsledok analýzy bol veľmi rôznorodý, 

podarilo sa rozseparovať viac ako päťnásť terpénov, medzi nimi aj hlavné účinné zložky 

levandule úzkolistej linalool a linalylacetát, a v prípade mäty piepornej mentol, L-mentón a 

mentylacetát.   
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Abstract 
Identification of degradation and transformation products of diclofenac by high resolution mass 

spectrometry. 
Presence of pharmaceuticals and its metabolites in environment can have a negative influence on the 

water habitat animals and on other parts of the environment, of course, humans. Diclofenac is a common anti-
inflammatory pharmaceutical that is often detected in waste wasters. The aim of this work was identification of 
degradation and transformation products of diclofenac using combination of liquid chromatography with high 
resolution mass spectrometry with electrospray ionization (LC-ESI-IT-TOF-MS). Crucial parameters of MS 
analysis (such as mobile phase composition, accumulation time and collision energy) were optimized. The 
advanced wastewater treatment process based on the electrochemical oxidation at different boron doped diamond 
electrodes (BDDE) was used. Several degradation/transformation products of diclofenac formed during 
electrochemical oxidation process have been identified. 
 

Keywords: diclofenac; HRMS; BDDE; wastewater; degradation and transformation products 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej dobe je dostupná široká škála liečiv, ktoré sú vo významných množstvách 

užívané a následne vylučované v nezmenenej forme alebo vo forme aktívnych metabolitov do 

odpadových vôd. Konvenčné čistiarne odpadových vôd (ČOV) sú primárne navrhnuté tak, 

aby odstránili veľké znečistenie z odpadovej vody, odstraňujú nerozpustné látky, 

degradovateľné organické látky a zlúčeniny dusíka a fosforu. Nezabezpečujú však úplné 

odstránenie liečiv a tieto vody sú kontinuálne vypúšťané do životného prostredia [1-3]. 

Jedným z liečiv, ktoré sa nedostatočne odstraňuje na ČOV je diklofenak. Diklofenak, kyselina 

2-[2-(2,6-dichlorofenylamino)fenyl] octová (Obr. 1.), je bežne používané nesteroidné 

protizápalové liečivo (NSAID), ktoré sa užíva vo forme tabliet, gélov alebo náplastí. 

Výskumy vykonané v posledných desaťročiach potvrdili prítomnosť diklofenaku v rôznych 
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zložkách životného prostredia (odpadová, podzemná dokonca aj pitná voda, pôda a iné). V 

komunálnych odpadových vodách sa podľa publikovanej literatúry priemerné koncentrácie 

diklofenaku pohybujú medzi 0,11 a 2,3 μg/l, avšak v niektorých ČOV boli stanovené 

maximálne koncentrácie diklofenaku na vstupe ČOV (7,1 μg/l) a na výstupe ČOV (5,5 μg/l) 

[4, 5]. Na Slovensku sa koncentrácie diklofenaku na vstupe ČOV pohybujú medzi 0,28 a 11,9 

μg/l [6]. Miera odstránenia diklofenaku na ČOV sa pohybuje medzi 20 až 65%, avšak závisí 

od použitej technológie na čistenie v každej ČOV [4]. Častý výskyt diklofenaku vo vodnom 

prostredí a jeho potenciálna toxicita voči mnohým organizmom viedli k jeho zaradeniu do 

zoznamu sledovaných látok v EÚ. V rámci článku 8b ods. 1 smernice 2008/105/ES 

Vykonávacieho rozhodnutia komisie EÚ 2015/495 z 20.3.2015 boli stanovené maximálne 

prípustné koncentrácie diklofenaku pre vnútrozemské  (0,1 μg/l) a pobrežné vody (0,01 μg/l) 

[2, 7]. 

 

Obr. 1: Chemická štruktúra diklofenaku 
 

Na základe potreby zvýšiť efektivitu odstránenia liečiv sú vyvíjané rôzne nové 

postupy a technológie, z ktorých sa ako najsľubnejšie javia "pokročilé oxidačné procesy" 

(AOPs), založené na tvorbe reaktívnych hydroxylových radikálov. Jedným z efektívnych 

AOPs postupov je elektrochemická oxidácia pomocou bórom dopovaných diamantových 

elektród (BDDE) [8-10]. 

Štúdie, ktoré sa zaoberajú necieleným skríningom odpadových vôd a identifikáciou 

neznámych látok, metabolitov alebo degradačných a transformačných produktov najčastejšie 

využívajú vysokorozlišovaciu hmotnostnú spektrometriu (HRMS). Metódy založené na 

HRMS sa ukázali ako rýchle, citlivé a spoľahlivé na identifikáciu a kvantifikáciu 

nízkomolekulových látok v komplexných environmentálnych vzorkách [4, 5, 11]. 

Cieľom tejto práce je identifikácia degradačných a transformačných produktov 

diklofenaku, vznikajúcich po elektrochemickej oxidácii na BDD elektródach pomocou 

vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie.  
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Materiál a metódy 

Ako matrica bola použitá odpadová voda z výstupu modelu domovej čistiarne 

odpadovej vody z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU. Do odpadovej vody bol 

pridaný diklofenak na koncentračnej úrovni 1 mg/l. Následne sa uskutočnila elektrochemická 

degradácia použitím BDD elektród s parametrami 2% CH4/H2 a 10 kppm,12 kppm,15 kppm 

B/C. Napätie na elektródach bolo nastavené na 36 V a vzorky boli odoberané v intervaloch 0, 

30, 120 a 240 minút od začiatku degradácie. Vzorky boli následne zmrazené na -20°C a pred 

samotnou analýzou prefiltrované cez striekačkové filtre z regenerovanej celulózy (0,45 µm). 

Na identifikáciu degradačných a transformačných produktov po elektrochemickej 

degradácii bol použitý LCMS-IT-TOF od firmy Schimadzu (Kyoto, Japonsko), s využitím 

ionizácie elektrosprejom (ESI) v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom móde. Na 

chromatografickú separáciu bola použitá kolóna Hypersil GOLD C18 (100 x 2,1 mm; 3 µm, 

Thermo Fisher Scientific, San Jose, CA, USA) s využitím gradientovej elúcie (10-90%, A:B, 

v/v). Mobilná fáza pozostávala z A: 10 mM kyseliny octovej a B: acetonitrilu. Prietok 

mobilnej fázy bol 0,2 ml/min. Injektovaný objem vzorky bol 10 µl a celkový čas analýzy 12 

minút.  

 

Výsledky a diskusia  

V prvom kroku sme optimalizovali zloženie mobilnej fázy vzhľadom na ionizáciu 

diklofenaku v pozitívnom aj negatívnom ionizačnom móde. Boli testované vodné zložky 

mobilnej fázy pozostávajúce z čistej vody a vody s rôznym prídavkom aditív (5, 10, 15, 20 

mM kyseliny mravčej (FA), octovej (AcA), mravčanu (AF) aj octanu amónneho (AA), 

pričom ako organická zložka mobilnej fázy bol použitý 100% acetonitril. Ako môžeme vidieť 

na Obr. 2, najlepšiu intenzitu signálu pre diklofenak sme v oboch ionizačných módoch 

dosiahli pri použití 10 mM kyseliny octovej. Následne sme optimalizovali podmienky pre 

hmotnostne-spektrometrickú analýzu diklofenaku, konkrétne akumulačný čas a kolíznu 

energiu pre oba ionizačné módy. Porovnávali sme intenzity signálu diklofenaku pri meniacom 

sa akumulačnom čase v rozsahu 10 - 120 msek, intenzitu a počet fragmentových iónov pri 

meniacej sa kolíznej energii v rozsahu 10 - 90%. Ako optimálne podmienky boli zvolené 

akumulačný čas 100 msek a kolízna energia 60% pre pozitívny ionizačný mód a akumulačný 

čas 70 msek a kolízna energia 40% pre negatívny ionizačný mód. Na Obr. 3 môžeme vidieť 

výsledky optimalizácie kolíznej energie pre pozitívny mód pri akumulačnom čase 100 msek.  
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Obr. 2: Vplyv zloženia mobilnej fázy na ionizáciu diklofenaku 
 

 

Obr. 3: Vplyv kolíznej energie pre pozitívny ionizačný mód pri akumulačnom čase 100 msek 
 

Vzorky odpadovej vody pred a po elektrochemickej oxidácii na BDD elektródach sme 

podrobili HPLC-MS analýze s využitím optimalizovaných podmienok. Porovnaním signálov 

z meraných vzoriek vôd pred a po elektrochemickej oxidácii sme získali viac ako 160 

signálov, ktoré by mohli prislúchať potenciálnym degradačným/transformačným produktom 

(pre jednu elektródu). Následne sme uskutočnili HPLC-MS/MS analýzu týchto potenciálnych 
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degradačných a transformačných produktov a porovnali ich fragmentačné schémy 

s fragmentačnou schémou diklofenaku. Na Obr. 4 sú hmotnostné spektrá dvoch 

identifikovaných degradačných transformačných produktov (TP) diklofenaku (TP1=377,0751; 

TP2=291,9901). 

 

 

Obr. 4: Transformačné  produkty diklofenaku 
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Záver 
Vo vzorkách odpadovej vody, ktoré boli podrobené elektrochemickej oxidácii na BDD 

elektródach sa nám pomocou kombinácie HPLC-HRMS, zatiaľ podarilo identifikovať 

a MS/MS analýzou potvrdiť 5 degradačných transformačných produktov diklofenaku. 

Získané informácie o degradačných a transformačných produktoch liečiv v odpadových 

vodách môžu prispieť k lepšiemu zhodnoteniu potencionálneho rizika a toxicity týchto 

zlúčenín ako aj objasniť interakciu s látkami vyskytujúcimi sa vo vodách.   
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Abstrakt 
 Topography of perovskite by means of atomic force microscopy 
 Solar cells are source of clean energy. Thei production of Si cells is howewer expensive. Perovskite are 
inorganic-organic a compounds cheaper alternative solar cells. Quality of this solar cell depends on homogenity 
of perovskite structure. Suitable homogeneous of structure depends on a method of production perovskite layer. 
One of these methods is a solution method which results are tested. Structure of layer can be estimated based on 
topography of surface. Instrument for analysis topography surface is atomic force microscopy. This method uses 
interaction between surface and nanotipe. We are prepared on glass and plasma modified glass perovskite 
layers. Structure of layers is more homogeneous on modified substrate than on ordinary glass. Modified 
substrate is better for production of solar cells might be eventually. 
 
Keywords: solarcell; perovskite; atomicforcemicroscopy; topography of surface 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 V súčasnosti, dopyt po elektrickej energii neustále narastá. Fosílne palivá už nedokážu 

pokryť energetickú spotrebu ľudstva a naviac predstavujú veľkú záťaž pre životné prostredie. 

Preto je treba hľadať alternatívne zdroje energie, ktoré dokážu vyrobiť dostatočné množstvo 

a pritom nezaťažiť životné prostredie. Medzi alternatívne zdroje energie patrí aj slnečná 

energia, ktorá sa stáva čím viac populárna. V súčasnosti sa najúčinnejšie a komerčne 

dostupné solárne články vyrábajú z kremíku. Tieto solárne články dosahujú účinnosť až 27% 

a sú vhodné aj pre obytné domy. Dostatočná účinnosť kremíkových solárnych článkov však 

vyžaduje vysokú čistotu kremíka, z ktorého sú vyrábané. Dosiahnutie požadovanej čistoty je 

technicky náročný a drahý proces. Preto sa hľadajú materiály, ktorých čistenie nie je príliš 

nákladné a ktoré by mohli nahradiť kremík v solárnych článkoch[1]. 

 Jedným z kandidátov na takéto materiály sú organicko-anorganické perovskity, ako 

napríklad CH3NH3PbI3. Výroba perovskitov je technologicky jednoduchá a dosahuje vysokú 

čistotu výsledného produktu. Navyše perovskity vykazujú výborné fotoelektrické vlastnosti 

vďaka čomu môžu byť použité ako dobrá alternatíva na výrobu solárnych článkov. V roku 

2016 sa experimentálne podarilo zostrojiť solárny článok na báze perovskitu, ktorý dosahoval 

účinnosť až 21%. Táto účinnosť sa blíži k účinnosti kremíkového solárneho článku, čo 

z perovskitových solárnych článkov robí horúceho kandidáta na ich náhradu [1-2]. 
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 Účinnosť perovskitových solárnych článkov závisí od štruktúry ich vrstvy. Čím je 

štruktúra homogénnejšia, tým je účinnosť článku väčšia. Štruktúru perovskitovej vrstvy 

ovplyvňuje hlavne proces jej prípravy[1]. V tejto práci sa preskúma topografia 

perovskitových vrstiev pripravených metódou nanášania z roztoku, aby sa overila jej 

vhodnosť. Topografia povrchu je vonkajším prejavom perovskitovej štruktúry. Na určenie 

topografie povrchu perovskitových vrstiev použijeme atómovú silovú mikroskopiu. Analýzou 

topografie povrchu vrstiev môžeme určiť mieru nerovností ako prejav štruktúrya na jej 

základe ohodnotiť danú metódu prípravy perovskitu. 

 

Materiály a metódy 

 Perovskity sú materiály so štruktúrou podobnou akú štruktúru má minerál perovskit 

CaTiO3. Tento minerál bol objavený v roku 1839 Gustávom Roseom, ktorý ho pomenoval po 

ruskom mineralógovi Lvovi Perovskiho. Štruktúra všetkých perovskitov sa dá vyjadriť 

vzorcom ABX3, kde A je anorganický alebo organický katión, B je katión kovu a X je 

halogenidový anión. Základnou jednotkou štruktúry perovskitru je BX6, ktorý má tvar 

oktaédra. Katión B sa nachádza v strede a anióny X sú umiestnené do rohov oktaédra. 

Jednotlivé oktaédre sú spojené cez rohy do kubickej priestorovej štruktúry. Priestor medzi 

oktaedrami v štruktúre je vyplnený katiónmi A[1]. 

 Perovskity sa pripravujú vo forme tenkých filmov z dvoch komponentov. Jeden 

komponent obsahuje katión A s aniónom X a druhý komponent obsahuje katión B s aniónom 

X. Existujú tri základné typy prípravy perovskitových vrstiev a to roztoková metóda, metóda 

depozície z plynnej fázy a kombinovaná metóda. Roztoková metóda a metóda depozície 

z plynnej fázy možno rozdeliť podľa počtu krokov nanášania jednotlivých  komponentov na 

jednokrokové a dvojkrokové. Pri jednokrokovej roztokovej metóde sa oba komponenty 

rozpustia vo vhodnom rozpúšťadle, čím vzniká roztok obsahujúci oba komponenty a ktorý 

sa potom nanesie na rotujúcu platničku. Naopak pri dvojkrokovej roztokovej metóde sa 

pripravia dva roztoky, z ktorých každý obsahuje len jeden komponent. Následne sa na 

rotujúcu platničku nanesie roztok jedného komponentu a naň sa potom nanesie roztok 

druhého komponentu. Taktiež sa platnička z nanesenou vrstvou prvého komponentu môže 

ponoriť do roztoku druhého komponentu. Pri metóde depozície z plynnej fázy sa oba 

komponenty prevedú do plynnej fázy a následne sa v prítomnosti vákua nanesú na platničku, 

buď súčasne, alebo postupne jeden na druhý. Posledná kombinovaná metóda v sebe spája 

roztokovú metódu a metódu depozície z plynnej fázy. Na rotujúcu platničku sa najprv nanesie 

roztok prvého komponentu a naň sa potom v prítomnosti vákua nanesie druhý komponent 
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z plynnej fázy. Syntéza perovskitových vrstiev sa pri všetkých metódach spomenutých 

vyššiekončí zahriatím platničky s nanesenými komponentmi čo vyvolá reakciu, pri ktorej 

vzniká perovskit. Roztokové metódy sú technicky najjednoduchšie, ale sú zároveň veľmi 

náchylné na vznik nerovností na povrchu vrstvy. Naproti tomu, sú metódy depozície 

z plynnej fázy technicky náročnejšie, ale aj menej náchylné na vznik nerovností. 

Kombinovaná metóda je zo všetkých troch metód najefektívnejšia, lebo nie je technicky 

veľmi náročná a zároveň je menej náchylná na vznik nerovností [1]. 

 Perovskitové vrstvy sa používajú do solárnych článkov. Perovskitová vrstva sa vloží 

medzi dve vrstvy. Jedna je vyrobená z elektrón transportného materiálu a druhá z materiálu, 

ktorý prenáša diery. Jednoduchý mechanizmus perovskitového solárneho článku pozostáva 

z excitácie a následného transportu voľných elektrónov a dier. Excitáciu v perovskitovej 

vrstve vyvolá absorpcia žiarenia z dostatočnou vlnovou dĺžkou. Pri excitácií dochádza 

ku vzniku páru elektrón-diera. Elektróny sú potom transportované cez elektrón transportnú 

vrstvu (electron transport layer) k anóde, zatiaľ čo diery sú prenášané cez diery transportnú 

vrstvu (hole transport layer) ku katóde. Výsledkom tohto transportu je stályelektrický prúd. 

Tvar povrchu perovskitovej vrstvy je ovplyvnený jej štruktúrou a preto sa dá z tvaru povrchu 

vrstvy odvodiť homogénnosť jej štruktúry. Nerovnosti v štruktúre vrstvy spôsobujú 

obmedzený transport elektrónov a dier. To je dôvod prečo účinnosť perovskitového solárneho 

článku závisí od štruktúry perovskitovej vrstvy, ako aj dôvod pre skúmanie topografie jej 

povrchu [1-2]. 

 Atómová silová mikroskopia (ďalej len AFM z atomic force microscopy) je 

inštrumentálna metóda na skenovanie povrchov tuhých látok na atómovej úrovni.  AFM 

využíva interakciu nanohrotu s povrchom vzorky. Povrch pôsobí na hrot príťažlivými silami, 

ktoré majú pôvod v interakciách dipólov alebo odpudivými silami, ktoré majú pôvod 

v elektrónovej repulzii. Veľkosť a pôsobenie týchto síl závisí od vzdialenosti hrotu a povrchu 

vzorky. Preto na hrot pri pohybe po povrchu vzorky pôsobia v závislosti od tvaru povrchu 

rôzne sily. AFM obsahuje sondu, ktorá pozostáva z bázy, na ktorej je pripevnená konzola a 

na konci ktorej sa nachádza hrot. Sonda sa pohybuje po povrchu a sily pôsobiace na hrot 

spôsobujú ohýbanie konzoly. AFM taktiež obsahuje laserovú diódu, ktorá vysiela laserový 

lúč na konzolu. Zadná časť konzoly je pokrytá reflexným materiálom, od ktorého sa laserový 

lúč sa odráža a dopadá na fotodetektor. Ohýbanie konzoly spôsobuje zmeny dráhy laserového 

lúča. Tieto zmeny sú zaznamenávané fotodetektorom a zo získaných údajov sa zostaví 

topografická mapa povrchu vzorky. Princíp fungovania AFM je znázornená na obrázku 1. 

AFM môže pracovať v dvoch módoch a to v kontaktnom a nekontaktnom móde. 
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V kontaktnom móde je hrot v priamom kontakte s povrchom vzorky a zaznamenáva sa 

ohnutie konzoly alebo sila pôsobiaca na konzolu. V nekontaktnom móde sa hrot nachádza 

v určitej vzdialenosti od povrchu. Následne sa konzola rezonančne rozvibruje 

a zaznamenávajú sa zmeny amplitúdy vibrácie spôsobené silami povrchu. Kontaktný mód sa 

používa na tvrdé vzorky, zatiaľ čo nekontaktný mód má univerzálnejšie použitie[3]. 

 

 
Obr. 1. princíp fungovania AFM 

 
 

Výsledky a diskusia 

 Skenovali sme organicko-anorganický perovskit CH3NH3PbI3, ktorý bol pripravený 

jednokrokovou roztokovou metódou.Najprv boli pripravené dva roztoky, ktoré sa následne 

zliali do jedného. Roztoky obsahovali 0,223 mol/l PbI2 a 0,449 mol/l CH3NH3I. Ako 

rozpúšťadlo bol použitý dimetylformamid. Pri nanášaní z roztoku na sklenú  platničku sa 

platnička netočila a nanášanie prebiehalo v dusíkovej atmosfére. Syntéza prebiehala pri 

120°C.Skenovanie povrchu sme najprv realizovali v kontaktnom móde, ale výsledné skeny 

boli s defektmi a tak sme použili nekontaktný mód. Porovnávali sme dva typy vzoriek. Prvý 

typ tvorili perovskity nanesené na neupravené sklo a druhý typ tvorili perovskity nanesené na 

sklo upravené plazmou. Zo získaných skenov tu ukážeme dva s rozmermi 10μm x 10μm. 
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Jeden je z perovskitu naneseného na neupravené sklo a druhý z perovskitu naneseného na 

upravené sklo. 

 

 
Obr. 2.Sken povrchu perovskitu naneseného na neupravenom skle 

 
 Na obrázku 2 vidíme, že perovskit na podložke z neupraveného skla vytvára guľovité 

útvary ktoré sa zhlukujú do väčších klastrov nepravidelného tvaru. Na okrajoch skenu 

môžeme vidieť časti ďalších útvarov, čo naznačuje, že takéto útvary sa nachádzajú na väčších 

plochách. Z toho možno usúdiť, že táto perovskitová vrstva obsahuje množstvo nerovností. 

 

 
Obr. 3.Sken povrchu perovskitu naneseného na upravenom skle 

 

 Na obrázku 3 vidíme opäť guľovité útvary, ktoré ale tento krát nevytvárajú klastre. 

Guľovité útvary sú tu rozmiestnené po celom povrchu. Z toho môžeme usúdiť, že perovskit 
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pripravený na upravenom skle má väčšiu homogenitu štruktúry, ako perovskit pripravený na 

neupravenom skle.  

 Z výsledkov vyplýva, že perovskit pripravený na sklenej platničke upravenej plazmou 

má lepšiu štruktúru na použitie v solárnych článkoch, ako perovskit pripravený na 

neupravenú platničku. Ak by sa nám podarilo dostatočnými úprava vytvoriť na platničke 

vrstvy perovskitu, v ktorých sú guľovité útvary usporiadané v rovine, získali by sme materiál 

vhodný na použitie v solárnych článkoch. 

 

Záver 

 Pomocou atómovej silovej mikroskopie sme určili topografiu perovskitových vrstiev 

CH3NH3PbI3 nanesených na sklené platničky jednokrokovou roztokovou metódou. Časť 

vzoriek bola nanesená na platničky upravené plazmou a druhá časť bola na neupravenej 

platničke. Zistili sme, že povrchy vrstiev pozostávajú z guľovitých útvarov s priemerným 

priemerom 500 nm. Na neupravených platničkách sa zhlukovali do väčších klastrov, zatiaľ 

čo, na upravených platničkách sa rozložili na ploche. Na základe toho sme usúdili, že 

perovskity nanesené na upravené platničky majú väčšiu homogenitu ako perovskity nanesené 

na neupravené platničky. Preto môžeme predpokladať, že príprava perovskitových vrstiev na 

upravených platničkách zvyšuje ich šancu byť súčasťou solárnych článkov.  
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Abstract 
Separation and determination of selected neurotransmitters by microchip electrophoresis with 

conductivity detection 
Neurotransmitters are low molecular weight amino acids or biogenic amines, which can initialize 

synaptic transfer in nervous system. If their concentrations are extremely high in the body, these substances can 
indicate neurodegenerative and neuropsychiatric diseases. The aim of the work was to develop new 
microanalytical method for separation and determination of selected neurotransmitters (dopamine, epinephrine 
and norepinephrine) in body fluids using microchip electrophoresis (MCE). The developed method was 
performed in a cationic mode at pH of 3.9 to separate the cationic form of neurotransmitters. Sub µmol/l limits 
of detection for the analytes were achieved using conductivity detection online implemented on the microchip. 
The microchip with coupled channels has enabled the interfering matrix constituents present at high 
concentration levels in real biological samples to be removed. The developed MCE method is suitable for the 
selected neurotransmitters determination of the selected neurotransmitters in complex urine samples with 
minimal sample pretreatment prior to analysis (dilution and filtration). 
 

Keywords: neurotransmitters; microchip electrophoresis; conductivity detection; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Neurotransmitery sú nízkomolekulové látky vznikajúce prirodzeným spôsobom 

v nervovej sústave živočíchov. Z chemického hľadiska patria neurotransmitery do skupiny 

aminokyselín alebo biogénnych amínov, ktoré sú schopné iniciovať synaptický prenos 

v nervovom systéme [1]. Úlohou neurotransmiterov je zabezpečenie rôznych funkcií, napr. 

prenos nervového signálu, kovalentné modifikácie proteínov, zmeny v expresii génov, 

redukcia počtu iónových kanálov a ďalšie [2]. Poznatky o neurotransmiterových systémoch 

umožňujú pochopiť etiopatogenézu niektorých neuropsychiatrických a neurodegeneratívnych 

ochorení. Okrem ich celkového obsahu v tele je dôležitá najmä rovnováha medzi jednotlivými 

neurotransmitermi, pretože inak dochádza k rôznym psychickým a fyzickým poruchám. 

Táto práca bola zameraná na stanovenie neurotransmiterov, derivátov aminokyselín – 

katecholamínov, do ktorej patria dopamín, epinefrín a norepinefrín. Zapojenie týchto 

neurotransmiterov do viacerých regulačných systémov a metabolických procesov zohráva 

dôležitú úlohu ako biomarkerov vhodných na diagnostiku, liečbu a prognózu rôznych 

neuroendokrinných a kardiovaskulárnych ochorení [3]. Skupinu neurodegeneratívnych 
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ochorení, ktoré vznikli zánikom určitej skupiny neurónov, tvoria celosvetovo rozšírené 

civilizačné ochorenia ako Alzheimerova choroba (zánik cholínergických neurónov) 

a Parkinsonova choroba (zánik dopamínergických neurónov) [4]. Schizofrénia, pri ktorej 

dochádza k redukcii počtu neurónov a zmenšeniu objemu mozgu [5], je ďalším ochorením, 

pri ktorom je účinným diagnostickým nástrojom stanovenie koncentračných hladín 

študovaných neurotransmiterov v moči, príp. mozgu. 

Na separáciu neurotransmiterov v biologických vzorkách sa na rutinné diagnostické 

a laboratórne účely najčastejšie používa vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

s fotometrickou detekciou [6]. Vzhľadom na iónogénny charakter študovanej skupiny 

neurotransmiterov (katecholamínov) je možné použiť aj elektroforetické separačné techniky 

na ich stanovenie v telových tekutinách. Významným trendom v modernej analytickej 

inštrumentácii je miniaturizácia analytických systémov v zmysle koncepcie laboratória na 

čipe („lab-on-a-chip“). Miniaturizované elektroseparačné techniky (mikročipová 

elektroforéza; MCE) sú prioritne rozvíjané pre ich významné prednosti v porovnaní s inými 

separačnými technikami založenými na chromatografickom princípe. Zároveň MCE techniky 

spĺňajú princípy zelenej chémie (redukcia rozpúšťadiel, odpadov, vzoriek, ceny na jednu 

analýzu). 

Cieľom tejto práce je vývoj novej a originálnej miniaturizovanej analytickej metódy 

na simultánne stanovenie dopamínu, epinefrínu a norepinefrínu v telových tekutinách 

s vodivostnou detekciou integrovanou na mikročipe. Vývoj analytickej metódy zahŕňal návrh 

a optimalizáciu pracovných a separačných podmienok na mikročipe a analýzu vzoriek moču 

na obsah študovaných katecholamínov. 

 

Materiál a metódy 

MCE separácie boli uskutočnené na polymetylmetakrylátovom mikročipe (PMMA) so 

spojenými separačnými kanálikmi, na ktorý boli integrované platinové vodivostné senzory 

(D1 a D2) umiestnené na krycej doštičke mikročipu (Obr. 1). 
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Obr. 1. PMMA mikročip so spojenými separačnými kanálikmi s integrovanou vodivostnou 

detekciou 
C1 = prvý separačný kanálik s vodivostným senzorom D1; C2 = druhý separačný kanálik s vodivostným 

senzorom D2, bifurkačná oblasť (BF) = priestor, v ktorom sú spojené C1 a C2 kanáliky, C3 = neseparačná časť 
C1 kanálika; S = dávkovací kanálik. Kanáliky C1 – C3 vyplnené nosným elektrolytom. 

 

CZE separácie boli uskutočnené v hydrodynamicky uzatvorenom systéme 

s potlačeným elektroosmotickým tokom, ktorý sa dosiahol pridaním 

metylhydroxyetylcelulózy (MHEC) do nosného elektrolytu (BGE). Vodné roztoky štandardov 

(epinefrín, dopamín a norepinefrín) boli pripravené o koncentrácii 1 mmol/l. Na prípravu 

roztokov bola použitá deionizovaná voda (18,2 MΩ.cm). 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe pKa hodnôt dopamínu, epinefrínu a norepinefrínu sme na ich MCE 

separáciu zvolili BGE s pH = 3,9. Separácie na mikročipe boli uskutočnené v kationickom 

režime. Na dosiahnutie dostatočného rozlíšenia píkov analytov (≥ 1,5) v prvom separačnom 

kanáliku C1 (obr. 1) boli ich efektívne pohyblivosti ovplyvnené prídavkom komplexačného 

činidla – 18-crown-6-éteru do BGE. Vplyv tohto komplexačného činidla na efektívne 

pohyblivosti analytov bol študovaný v koncentračnom rozsahu 0-400 mmol/l. 

Opakovateľnosť analytickej metódy bola vyhodnotená zo súboru 25 MCE analýz 

modelovej vzorky analytov na piatich koncentračných úrovniach. Na základe plôch píkov 

bola vypočítaná smerodajná odchýlka, rovnica priamky a regresný koeficient pre dopamín, 

epinefrín a norepinefrín. Medze detekcie (LOD) pre jednotlivé analyty boli vypočítané podľa 

rovnice (I.) [7] a im prislúchajúce medze stanovenia (LOQ) boli vypočítané ako 3,3 násobok 

hodnoty LOD. 

𝐿𝑂𝐷 = 3,3.
𝑠𝑝−𝑝
𝑎

 [I.] 

sp-p – smerodajná odchýlka výšky šumu signálu vodivostného detektora 

a – smernica kalibračnej krivky pre výšku píku príslušného analytu 

 

Vypočítané hodnoty analytických parametrov pre dopamín, epinefrín a norepinefrín 

s rovnicami kalibračných priamok sú zhrnuté v Tab. 1. 
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Pri zvolenom elektrolytovom systéme bola uskutočnená séria analýz modelových 

vzoriek na určenie lineárneho dynamického rozsahu (LDR). LDR pre jednotlivé analyty boli 

v koncentračnom rozmedzí od 0,5 do 15 µmol/l. Z elektroforeogramov na obr. 2 je zrejmé, že 

píky analytov prítomných v modelových vzorkách od koncentrácie 0,5 µmol/l možno 

spoľahlivo rozlíšiť od šumu. 

Možnosti použitia navrhnutej metódy na separáciu príslušných neurotransmiterov boli 

overené priamou analýzou reálnej vzorky moču, ktorá bola upravená pred MCE analýzou iba 

minimálne (riedenie, filtrácia). 

 
Tab. 1. Hodnoty rôznych analytických parametrov 

Parameter Epinefrín Dopamín Norepinefrín 
LDR [µmol/l] 0,5-15 0,5-15 0,5-15 
smernica [mV.l/µmol] 26,8 31,3 33,9 
úsek [mV] -4,8 -12,1 -11,4 
korelačný koeficient 0,9983 0,9983 0,9978 
LOD [µmol/l] 0,05 0,04 0,06 
LOQ [µmol/l] 0,14 0,14 0,18 
RSD plocha píku [%] ˂ 2,5 ˂ 2,8 ˂ 4,8 

 

 
Obr. 2. Elektroforeogramy z MCE separácie dopamínu (D), epinefrínu (E) a norepinefrínu (N) na 

rôznych koncentračných úrovniach a) 0 µmol/l; b) 0,5 µmol/l; c) 0,75 µmol/; d) 1 µmol/l; e) 2,5 µmol/l; f) 5 
µmol/l. 
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Záver 

V práci boli nájdené optimálne pracovné podmienky pre MCE separáciu vybranej 

skupiny neurotransmiterov, ktoré sú významnými biomarkermi rôznych civilizačných 

ochorení. Vyhodnotené boli analytické parametre vyvinutej MCE metódy, ako napr. LDR, 

LOD, LOQ a opakovateľnosti kvantitatívnych parametrov. Použitie mikročipu so spojenými 

separačnými kanálikmi umožnilo odstrániť interferujúce zložky matrice, ktoré sú v reálnych 

biologických vzorkách prítomné na vysokých koncentračných úrovniach. Vyvinutá MCE 

metóda je vhodná na stanovenie dopamínu, epinefrínu a norepinefrínu v komplexných 

vzorkách moču bez zložitej úpravy vzorky pred analýzou. 
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Abstract 
Environmentally friendly enantioselective organocatalytic reactions 
This work was focused on the improvement of an enantioselective 𝛼-aminoxylation, α-hydrazination 

and Michael addition reactions, which represents key steps in the synthesis of drugs with an antiepileptic, 
anticoagulant and analgesic activities. Specifically, organocatalysts as chiral 4-hydroxyproline-based compounds 
and squaramides were used in these asymmetric synthetic methods. 𝛼-Aminoxylation and α-hydrazination 
reactions were carried out in the absence of organic solvents, which is in accordance with the principles of Green 
Chemistry, in watery environments or ball mills. Our organocatalysts demonstrated remarkable efficiency in 
both reactions, resulting in good yields (up to 86 %) and excellent optical purities (enantiomeric excess > 99 %). 
Anticoagulant drug warfarin was synthetized in green solvent 2-MeTHF in 81 % yield with > 99 % ee.   
 

Keywords: α-aminoxylation; α-hydrazination; green media; Michael addition; organocatalyst. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Organické rozpúšťadlá sú zväčša horľavé kvapaliny s nízkou teplotou vzplanutia 

a môžu spôsobiť rôzne zdravotné problémy, ako podráždenie očí či bolesti hlavy. Niektoré z 

nich majú dokázané karcinogénne účinky. Mnohé prchavé rozpúšťadlá majú negatívny vplyv 

na životné prostredie, spôsobujú kyslé dažde, ozónovú dieru, skleníkový efekt... 

Aktuálnym trendom je náhrada takýchto rozpúšťadiel, najmä halogénovaných 

a aromatických, rozpúšťadlami, ktoré majú obmedzenú horľavosť, vysokú teplotu vzplanutia 

a nie sú toxické. Výhodou je tiež nízka cena, biodegradovateľnosť, možnosť recyklácie a 

opätovného použitia a v neposlednom rade aj výroba z obnoviteľných zdrojov.  

Medzi takéto rozpúšťadlá, zodpovedajúce požiadavkám zelenej chémie a udržateľného 

rozvoja, patrí voda, iónové kvapaliny, eutektické zmesi, glykoly a glymy, ako aj alternatívy 

klasických rozpúšťadiel (2-MeTHF alebo cyklopentyl(metyl)éter). Ďalšou možnosťou sú 

reakcie bez rozpúšťadla s využitím mechanickej aktivácie v guľovom mlyne.  

Cieľom našej práce bolo štúdium vplyvu rôznych rozpúšťadiel, zodpovedajúcich 

požiadavkám udržateľného rozvoja, vrátane bezrozpúšťadlového systému na 

enantioselektívne organokatalytické reakcie, potenciálne využiteľné vo farmaceutickom 

priemysle. 
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Prvou testovanou reakciou bola enantioselektívna α-aminoxygenácia butanálu 

(1) nitrózobenzénom (2), ktorá predstavuje kľúčový krok v syntéze antiepileptického liečiva 

Levetiracetam [1]. Reakciu sme s súlade s princípmi zelenej chémie uskutočnili vo vodnom 

prostredí a v podmienkach mechanickej aktivácie v guľovom mlyne.  

Ďalej sme študovali α-hydrazináciu 3-fenylpropanálu (4) dibenzyl-azodikarboxylátom 

(5). Produkt tejto adičnej reakcie bol následne zredukovaný na príslušný aminoalkohol 6, 

ktorý je chirálnym medziproduktom v syntéze aminopeptidového inhibítora bestatinu [2]. 

Ako reakčné médium sme použili nasýtený vodný roztok NaCl a reakciu sme uskutočnili aj 

bez rozpúšťadla s využitím mechanickej aktivácie v guľovom mlyne.  

Vplyv rôznych rozpúšťadiel sme študovali aj v prípade enantioselektívnej syntézy 

antikoagulačného liečiva warfarínu, ktorá spočívala v Michaelovej adícii 4-hydroxykumarínu 

(7) na benzylidénacetón (8) [3]. V tejto reakcii sme otestovali rôzne alternatívy klasických 

rozpúšťadiel (2-MeTHF, CPME), iónové kvapaliny, eutektické zmesi aj rozpúšťadlá 

z obnoviteľných zdrojov (etyl-laktát).   

 

Materiál a metódy 

Všetky reaktanty, činidlá a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Acros, Sigma 

Aldrich, Mikrochem). Produkty boli čistené na stĺpci silikagélu (Merck 65/40). NMR spektrá 

produktov sa merali na prístroji Varian Gemini 2000 (300 MHz, resp. 600 MHz pre 1H a 75, 

resp.  151 MHz pre 13C). Na meranie boli použité deuterované rozpúšťadlá ako CDCl3 

a DMSO-d6 s TMS ako vnútorným štandardom. α-Aminoxygenačné reakcie v „solvent-free“ 

podmienkach boli uskutočnené v oscilačnom mlyne MM400 (Firma Retsch) s pracovnou 

frekvenciou 22 Hz. Enantiomérne nadbytky produktov sa stanovili pomocou HPLC na 

kolónach Daicel Chiralpac AD-H a IA (254 nm a 308 nm). Ako mobilná fáza sa použila zmes 

propán-2-ol/hexán. Optická otáčavosť zlúčenín bola stanovená prístrojom Jasco P-2000 

Polarimeter. IČ spektrá sa merali na zariadení Agilent Technologies Cary 630 FTIR v intervale 

5100 až 600 cm-1. HRMS analýzy boli vykonané na prístroji s ESI ionizáciou v pozitívnom 

móde.  

 

Výsledky a diskusia 

Organokatalyzátory na báze pyrolidínu (I až IV) boli pripravené z chirálneho 4-

hydroxy-(S)-prolínu sledom reakcií, ktoré zahŕňali chránenie funkčných skupín, zavedenie 

alkylsilyl, resp. alkylkarbonylovej skupiny a následné odchránenie funkčných skupín 

katalyzátora. Pripravili sme štyri rôzne katalyzátory, ktorých účinnosť bola otestovaná 
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v α-aminoxygenačných a α-hydrazinačných reakciách (Obr. 1). [4] 

 

N
H

O

OH

tBuPh2SiO

N
H

O

OH

tBuMe2SiO

II

N
H

O

OH

O

III

H23C11

O
N
H

O

OH

O

IV

Ph

O

I  
Obr. 1. Organokatalyzátory na báze (S)-4-hydroxyprolínu 

 

 Ako prvú sme študovali α-aminoxygenáciu butanálu (1) nitrózobenzénom (2), 

katalyzovanú organokatalyzátormi I až IV (Obr. 2).  
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Obr. 2. α-Aminoxygenácia butanálu nitrózobenzénom  
 

α-Aminoxygenáciu za katalýzy katalyzátorom I sme uskutočnili vo vode a ukončenie 

reakcie sme monitorovali zmenou sfarbenia reakčnej zmesi zo zelenej na žltú, ktoré nastáva 

v dôsledku spotrebovania nitrózobenzénu (2). V takomto usporiadaní sme produkt získali 

v priebehu 5 min. Z dôvodu nízkej stability produktu α-aminoxygenácie sme museli pristúpiť 

k jeho redukcii na príslušný alkohol. Alkohol 3 sme izolovali v dobrom výťažku (83 %) a 

enantiomérnom nadbytku vyše 99 %. V podmienkach mechanickej aktivácie v guľovom 

mlyne sme produkt 3 získali za rovnaký čas s mierne vyšším výťažkom (Tab. 1, riadok 1 a 2). 

Katalyzátor II obsahoval v porovnaní s katalyzátorom I menej objemnú silylovú skupinu. 

S týmto katalyzátorom došlo k zníženiu výťažku vo vode aj v guľovom mlyne. Objemnejšia 

skupina katalyzátora bola teda z pohľadu výťažku kľúčová (Tab. 1, riadok 3 a 4). Reakcie 

katalyzované organokatalyzátormi s esterovou skupinou (III a IV) si vo vodnom prostredí 

vyžadovali dlhší reakčný čas (45−50 min). Napriek tomu sa produkty 3 izolovali v dobrých 

výťažkoch a enantiomérnych nadbytkoch (Tab. 1, riadok 5 a 7). V guľovom mlyne prebehla 

reakcia s rovnakými katalyzátormi za 10 min a výťažky boli porovnateľné s tými vo vode 

(Tab. 1, riadok 6 a 8). Najlepší výsledok sme získali s katalyzátorom I v guľovom mlyne 

(Tab. 1, riadok 2). 
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Tab. 1. α-Aminoxygenačné reakcie katalyzované katalyzátormi I-IV v prostredí vody a guľového mlynu 

 

Po úspešných α-aminoxygenačných reakciách uskutočnených vo vodnom prostredí 

a v guľovom mlyne sme sa rozhodli rozšíriť tieto metódy aj na enantioselektívne 

α-hydrazinácie. Ako modelovú reakciu sme vybrali α-hydrazináciu 3-fenylpropanálu (4) 

dibenzyl-azodikarboxylátom (5) (Obr. 3). Produkt tejto adičnej reakcie sa zredukoval na 

príslušný aminoalkohol 6, taktiež kvôli jeho nestabilite.  
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Obr. 3. α-Hydrazinácia 3-fenylpropanálu dibenzyl-azodikarboxylátom 

 

 α-Hydrazinačné reakcie boli taktiež katalyzované 4-hydroxyprolínovými 

katalyzátormi. Ako reakčné médium sme v tomto prípade použili nasýtený vodný roztok 

NaCl, v ktorom prebehla α-hydrazinácia za katalýzy katalyzátorom I za 1 h a produkt 6 sme 

získali v dobrom výťažku s vysokou hodnotou ee. Ak sme rovnakú reakčnú zmes podrobili 

aktivácii v guľovom mlyne, skrátil sa reakčný čas na 10 min a výťažok sa zvýšil (Tab. 2, 

riadok 1 vs. 2). S katalyzátorom II sme vo vodnom prostredí získali porovnateľné výsledky 

ako s katalyzátorom I (Tab. 2, riadok 3 vs. 1). V guľovom mlyne sme tiež zaznamenali nárast 

výťažku a skráteniu reakčného času (Tab. 2, riadok 4 vs. 3). Reakcia s lauroylprolínovým 

katalyzátor III si vo vodnom prostredí vyžadovala dlhší reakčný čas (4 h) a zároveň došlo 

k zníženiu enantiomérneho nadbytku produktu 6 (Tab. 2, riadok 5). Aj v guľovom mlyne bolo 

 podmienky katalyzátor 
reakčný čas 

(min) 

výťažok (3) 

(%) 
ee 

(%) 

1 H2O, 0°C - rt I 5 83 > 99 

2 
 

I 5 86 > 99 

3 H2O, 0°C - rt II 10 65 > 99 

4 
 

II 5 70 > 99 

5 H2O, 0°C - rt III 45 77 > 99 

6 
 

III 10 63 > 99 

7 H2O, 0°C - rt IV 50 85 > 99 

8 
 

IV 10 80 > 99 
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potrebné s týmto katalyzátorom predĺžiť reakčný čas na 30 min, avšak enantioselektivita bola 

opäť veľmi vysoká (Tab. 2, riadok 6). Katalyzátor IV bol účinný iba v podmienkach 

mechanickej aktivácie v guľovom mlyne. Produkt sme získali vo výťažku 52 % s 96 % ee. 

Najvhodnejším katalyzátorom tejto reakcie bol katalyzátor I v podmienkach bez rozpúšťadla 

v guľovom mlyne (Tab. 2, riadok 2).  

 
Tab. 2. α-Hydrazinačné reakcie katalyzované katalyzátormi I-IV v nasýtenom roztoku NaCl (brine) a bez 

rozpúšťadla v guľovom mlyne 

 

Na záver sme študovali Michaelovu adíciu benzylidénacetónu na 4-hydroxykumarín, 

ktorou sa získava antikoagulačné liečivo warfarín. V klasických rozpúšťadlách sa osvedčil 

skvaramidový katalyzátor V, preto sme ho použili aj v skríningu „zelených“ rozpúšťadiel 

(Obr. 4).  
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Obr. 4. Michaelova adícia benzylidénacetónu na 4-hydroxykumarín 

  

 Kvôli nízkej rozpustnosti 4-hydroxykumarínu sme si ako prvú vybrali iónovú 

kvapalinu s dobrou rozpúšťacou schopnosťou, produkt sme získali po 7. dňoch v 65 % 

výťažku a v 72 % enantiomérnom nadbytku (Tab. 3, riadok 1). Eutektická zmes 

pozostávajúca z cholínium-chloridu a glycerolu poskytla produkt v nízkom výťažku s nízkou 

enantiomérnou čistotou (Tab. 3, riadok 2). V chirálnom rozpúšťadle z obnoviteľných zdrojov 

(-)-L-etyl-laktáte vznikol produkt 9 vo výťažku aj enantiomérnom nadbytku porovnateľnom 

 podmienky katalyzátor 
reakčný čas 

(min) 

výťažok (6) 

(%) 
ee 

(%) 

1 brine I 60 65 > 99 

2 
 

I 10 82 > 99 

3 brine II 60 61 > 99 

4 
 

II 10 78 > 99 

5 brine III 240 58 96 

6 
 

III 30 67 > 99 

7 
 

IV 10 52 96 
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s iónovou kvapalinou (Tab. 3, riadok 3 a 1). Reakcia v polyetylénglykole prebehla s vysokou 

enantioselektivitou (97 %), avšak produkt sme získali v nízkom výťažku (Tab. 3, riadok 4). 

1,2-Dimetoxyetán (monoglym) umožnil skrátenie reakčného času na 5 dní, produkt sa získal 

v dobrom výťažku a enantiomérnom nadbytku (Tab. 3, riadok 5). Z éterových rozpúšťadiel 

sme vybrali cyklopentyl(metyl)éter a 2-metyltetrahydrofurán. 2-MeTHF poskytol najlepšie 

výsledky vzhľadom na výťažok, enantioselektivitu a reakčný čas (Tab. 3, riadok 7) [5].   

 
Tab. 3. Syntéza warfarínu v rôznych zelených rozpúšťadlách 

 

Záver 

Táto práca bola zameraná na organokatalytické α-aminoxygenácie, α-hydrazinácie 

a Michaelove adície prebiehajúce v environmentálne prijateľnom prostredí (voda, mechanická 

aktivácia v guľovom mlyne a „zelené” rozpúšťadlá). 4-hydroxyprolínový katalyzátor 

I v podmienkach guľového mlynu poskytol produkt α-aminoxygenácie v 86 % výťažku s ee 

vyše 99 %. Aj v α-hydrazinačnej reakcii bol najvhodnejší katalyzátor I a produkt sa získal 

v 82 % výťažku a enantiomérnom nadbytku vyše 99 %. Antikoagulačné liečivo warfarín sme 

pripravili Michaelovou adíciou katalyzovanou skvaramidovým katalyzátorom V, v zelenom 

rozpúšťadle 2-MeTHF, v 81 % výťažku s > 99 % ee.  
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 Rozpúšťadlo 
reakčný čas 

(d) 

výťažok (9) 

(%) 
Ee 

(%) 

1 [Bmpy]NTf2 7 65 72 

2 CHCl/glycerol (1:2) 7 23 35 

3 (-)-L-etyl-laktát 7 51 76 

4 PEG 600 7 40 97 

5 1,2-dimetoxyetán 5 78 88 

6 CPME 5 56 90 

7 2-MeTHF 5 81 > 99 
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Abstract 
 Lipid droplets in response to temperature stress 
 Lipid droplets (LDs) are organelles, that main function is the storage of neutral lipid. LDs are also 
source of energy as well as providers of substrates for membrane formation and there are also located proteins of 
metabolism lipid. Triacylglycerols and steryl esters belong to the neutral lipids. When we delete acyltransferase 
genes, responsible for the synthesis of triacylglycerols (dga1∆, lro1∆) and steryl esters (are1∆, are2∆), we 
prepare quadruple mutant (QM) that doesn't have neutral lipids and lipid droplets. Our results showed that QM is 
viable at 30 °C but doesn´t grow at 37 °C in synthetic minimal media. 
 

Keywords: lipid droplets; neutral lipids; triacylglacerols; steryl esters; quadruple mutant  

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Lipidové kvapôčky sú tvorené z fosfolipidovej monovrstvy, ktorá obklopuje lipidové 

jadro tvorené z triacylglycerolov a sterylesterov [1]. Lipidové kvapôčky sa syntetizujú 

v membráne endoplazmatického retikula, kde prebieha súčasne syntéza neutrálnych lipidov 

[2]. Samotná tvorba LDs je stimulovaná voľnými mastnými kyselinami (VMK). Je známe že 

voľné nenasýtené MK sú pre kvasinky toxické [3]. Aby sa zabránilo toxicite VMK sú 

zabudované do neutrálnych lipidov a uskladnené v LDs [4]. Nakoľko QM kmeň nemá LDs, 

prebytočné VMK umiestňuje na fosfolipidy [3]. 

Cieľom našej práce je sledovanie vplyvu teploty na viabilitu kvasinkových kmeňov 

(QM a WT) v syntetických minimálnych médiách s a bez prídavku inozitolu. Ďalej tiež 

chceme na základe publikácie [3], stanoviť % zastúpenie fosfolipidov v celkovom bunkovom 

homogenáte,  v organelovej frakcii endoplazmatického retikula a mitochondrií. Zo získaných 

výsledkov, chceme zistiť či a ako sa mení lipidové zloženie (fosfolipidov, neutrálnych 

lipidov, VMK) v homogenáte v závislosti od teploty a inozitolu a akú úlohu zohráva 

dynamika lipidovej membrány a LDs v adaptácii kvasiniek na teplotný stres. 

 

Materiál a metódy 

Kvasinkové kmene Saccharomyces cerevisiae  

WT- v genetickom pozadí BY4741; 

QM- WT s deléciami génov DGA1, LRO1, ARE1 a ARE2 dôsledkom čoho mu chýbajú LDs  
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Kultivačné média 

YPD 

I-C- kompletné médium s aminokyselinami bez prídavku inozitolu 

I+C- kompletné médium s aminokyselinami s prídavkom inozitolu 

 

Izolácia homogenátu z kvasiniek S. cerevisiae 

 Kvasinkové kmene sme zaočkovali do YPD média a nechali rásť 24 h pri 30 °C. 

Následne z YPD kultúr sme zaočkovali 7 ml do 700 ml I-C-/I+C- média. Rast kvasiniek 

prebiehal 24 h pri 30 °C alebo 10 h pri 30 °C a následne 14 h pri 38 °C. Z kvasinkových 

kultúr sme vyizolovali homogenáty na princípe uvedenej metódy [5] s menšími obmenami 

koncentrácie roztokov. 

 

Stanovenie koncentrácie proteínov 

 V bunkových homogenátoch sme stanovili koncentráciu proteínov, na základe merania 

absorbancie vzorky pri 595 nm s Bradfordovým činidlom [6]. 

 

Extrakcia lipidov 

 Podľa stanovenej koncentrácie proteínov v homogenáte sme si vypočítali množstvo, 

ktoré zodpovedá 3 mg proteínov. K príslušnému množstvu sme pridali 4 ml extrakčného 

činidla (chloroform : metanol : kyselina chlorovodíková v pomere 60: 30: 0,26) a nechali 

inkubovať 1 h pri 30 °C počas trepania. Po extrakcii lipidov sme pridali 4 ml roztoku 0,1 M 

MgCl2 .6H20 a nechali inkubovať 30 min pri 30 °C. Následne sme vodnú a organickú fázu 

rozdelili na základe centrifugácie a vodnú fázu sme odsali vodnou vývevou. Organickú fázu 

s lipidmi sme odparili pomocou dusíka v termobloku pri 40 °C. 

 

Stanovenie neutrálnych lipidov 

 K odparkom lipidov sme pridali 22 μl zmesi chloroform: metanol v pomere 2:1. 

Vzorky sme naniesli na silikagélovú platňu za pomoci prístroja Linomat 5 (Camag). 

Neutrálne lipidy sme na TLC platni separovali v zmesi I. petroéter: dietyléter: kyselina octová 

v pomere (35:15:1), kým vyvíjacia zmes nedosiahla 5 cm od konca platne. Platňu sme 

následne vysušili a nechali vyvíjať v zmesi II. petroéter:dietyléter (49:1) do vzdialenosti 1 cm 

od konca platne. Po separácii lipidov sme platňu inkubovali v spaľovacej zmesi (4,65 g 

MnCl2. 4H2O, 450 ml metanol, 30 ml H2SO4, 450 ml dH2O) po dobu 2 min. Platňu sme 

následne vysušili a spálili v suške pri 125 °C, 10 min. Vizualizované lipidy sme vyhodnotili 
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denzitomericky pri vlnovej dĺžke 475 nm pomocou TLC Scannera 3 (Camag). 

 

Stanovenie voľných mastných kyselín 

Z frakcií homogenátov sme vyextrahovali lipidy, ktoré zodpovedajú 5 mg proteínov. 

K lipidovým odparkom sme pridali 400 μl metylačného činidla (400 μl metanolu+10 μl 1-

ethyl-3-(3-dimetylaminopropylcarboamid)). Následne sme skúmavky so vzorkami 

zvortexovali a nechali inkubovať 2 h pri 30 °C. Postupne sme pridali 1 ml n-hexánu a 300 μl 

0,9 % NaCl. Potom sme vzorky zvortexovali a centrifugovali pri 2500 g. Z hexánovej fázy 

sme odobrali 500 μl do HPLC vialiek , ktoré sme odparili. Odparok sme rozpustili v 150 μl n-

hexánu a preniesli do inzertov. Vzorky v inzertoch sme znova odparili a pridali 80 μl n-

hexánu. Následne sme vzorky merali na plynovom chromatografe GC-2010 Plus (Shimadzu). 

 

Výsledky a diskusia 

Zo získaných výsledkov obr.1 môžeme vidieť, že QM kmeň obsahuje len 

zanedbateľné množstvo TAG a SE, vďaka delécii génov zodpovedných za ich syntézu. 

Množstvo ergosterolu (Erg), diacylglycerolu (DAG), lanosterolu (Lan) a skvalénu (SQ) sa 

výraznejšie nemení ani vplyvom teploty ani vplyvom inozitolu. Najbadateľnejšia zmena 

nastáva len vo VMK, kedy pri zvýšenej teplote 38 °C dochádza k ich nárastu v médiu s aj bez 

inozitolu. 

 
Obr. 1. Zloženie neutrálnych lipidov v QM kmeni   

Výsledné dáta znázorňujú priemer hodnôt minimálne z troch nezávislých experimentov ±STD. Erg- ergosterol, 
DAG -diacylglycerol, Lan- lanosterol, VMK- voľné mastné kyseliny, TAG- triacylglycerol, SE- sterylestery, 

SQ- skvalén 
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Ako sme videli v QM kmeni dochádza pri zvýšenej teplote k nárastu VMK, čo bolo 

dôvodom pre ich stanovenie. Percentuálne zastúpenie VMK v QM kmeni, môžeme vidieť na 

obr.2. Kyselina vakcénová, predstavuje spôsob detoxikácie vysokotoxickej kyseliny 

palmitolejovej. Elongáciou kyseliny palmitolejovej o 2 uhlíky vzniká kyselina vakcénová, 

ktorá je menej toxická [7].   

 
Obr. 2. Percentuálne zastúpenie VMK v QM kmeni 

Výsledné dáta znázorňujú priemer hodnôt minimálne troch nezávislých experimentov ±STD. Profil VMK 
kmeňov QM a WT. C16:0 -kys. palmitová, C16:11cis-9- kys. palmitolejová, C18:0 -kys. stearová, C18:1 cis-9 -

kys. olejová, C18:1 cis-11 -kys. vakcénová.  
 

Z obr.2 môžeme vidieť nárast kys. vakcénovej (QM 38I+, QM 38I- a QM 30 I-), ktorý 

je sprevádzaný poklesom kys. palmitolejovej. QM kmeň v médiu s inozitolom pri 30 °C, 

nezvyšuje množstvo kys. vakcénovej a teda má vyššie množstvo kys. palmitolejovej. Tieto 

výsledky naznačujú že QM pri 30 °C v médiu bez inozitolu, trpí stresom následkom čoho 

zvyšuje syntézu kys. vakcénovej na úrovne QM pri 38 °C. 

 

Záver 

Delécia génov syntézy TAG a SE má za následok, že QM kmeňu chýbajú neutrálne 

lipidy a teda LDs. So zvyšujúcou sa teplotou dochádza k hromadeniu VMK, a to 

predovšetkým kys. vakcénovej, ktorá predstavuje menej toxickú formu kys. palmitolejovej. 

Zvýšené množstvo tejto kyseliny pozorujeme aj pri 30 °C v médiu bez inozitolu, čo 

naznačuje, že nielen teplota ale aj neprítomnosť inozitolu spôsobuje kvasinkám stres.  
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Abstract 
 Easily modulated benzoylpyridine-based photochromic hydrazones 

Although hydrazone molecules are very well known, their application in photochemistry was limited 
because of instability of Z isomers. Recent studies showed that Z isomers can be stabilized by forming hydrogen 
bond with N–H hydrazon system. The goal of this work is synthesis of benzoylpyridine-based hydrazones and 
study of how substituents affect their photochromic behavior. Three hydrazone photoswitches with interesting 
properties were synthesized in 65-82 % yield.   
 

Keywords: hydrazones; acylhydrazones; photoswitches; hydrazone-based photoswitches 

 

Úvod a formulácie cieľa 

Je známe, že ožarovanie hydrazónov môže indukovať izomerizáciu ich dvojitej 

imínovej väzby [1]. Kvôli nestabilite vznikajúceho Z izoméru (t.j. jeho rýchlej spätnej 

termickej izomerizácii) sa im však nevenovala v oblasti fotochémie vyššia pozornosť. Lehn 

a Aprahamian ukázali, že vhodným výberom substituentov, ktoré dokážu tvoriť vodíkovú 

väzbu s N–H vodíkom Z izomérov sa dá výrazne vylepšiť ich stabilita (obr. 1.) [2,3]. 

R1
N

N
N
R2

H

R1= –COOEt
       –CN
       –H
       –aryl, alkyl

R1
N

N
N
R2

Hλ1

λ2 alebo ∆
(Z)-1 (E)-1  

Obr. 1. Fotoindukovaná izomerizácia hydrazónu 1 s možnosťou tvorby vodíkovej väzby  
 

 Takéto systémy sa vyznačujú dobrou adresovateľnosťou, efektivitou a výbornou 

termickou stabilitou [4]. K výhodám hydrazónových fotoprepínačov patrí najmä ich 

jednoduchá syntéza a ľahká štrukturálna modifikácia [5]. Cieľom tejto práce bola syntéza 

hydrazónov na báze benzoylpyridínu a následné štúdium vplyvu substituentov na ich 

fotochrómne vlastnosti (obr. 2). 
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N
N

N
H

 Cieľové hydrazóny so substituentom
 v para polohe

R2
N

N
N

H

Aprahamianove hydrazóny

R2= –COOEt
       –CN

N
N

N

N

H

Lehnove hydrazóny

N

R1

R1; a=–H 
      b=–NO2
      c=–NMe2

 

Obr. 2. Štrukturálne porovnanie pripravených hydrazónov s hydrazónmi prof. Lehna  a prof. 
Aprahamiana  

 

Materiál a metódy 

Pri príprave východiskových látok boli použité komerčne dostupné chemikálie (fy. Sigma-

Aldrich, Merck, Acros, Fluka, Fluorochem). Základný nesubstituovaný 2-benzoylpyridín je 

komerčne dostupný. Priebeh reakcií, čistota východiskových látok a produktov bola 

sledovaná pomocou TLC (silikagél 60 F254, Merck). Na vizualizáciu bezfarebných látok sa 

používal UV detektor (254 nm). Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40 

(Merck). NMR spektrá vzoriek boli namerané na prístroji Varian NMR System 300 (300 

MHz alebo 600 MHz pre 1H, 75 MHz alebo 151 MHz pre 13C).  Kinetika izomerizácie ako aj 

jej termodynamické parametre boli vypočítané z NMR záznamu termickej izomerizácie pri 

vysokých teplotách. Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán (TMS) a rozpúšťadlo 

C6D6, DMSO-d6, CDCl3. UV-Vis absorpčné spektrá boli merané na jednolúčovom 

spektrofotometri Agilent 8453 s detekciou diódovým poľom, na ožarovanie boli použité LED 

diódy firmy Thorlabs. 

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza hydrazónových fotoprepínačov zahŕňala jednoduchú kondenzačnú reakciu 

s derivátmi benzoylpyridínu. Preto bola rozdelená do dvoch blokov a to do syntézy ketónov 

vhodných pre kondenzačné reakcie a do samotnej kondenzácie. 

 

Príprava substituovaných benzoylpyridínov 

 Oba syntetické prístupy zahŕňali adíciu organohorečnatých činidiel 2 a 6 na arylové 

karbaldehydy 1 a 5. Týmto syntetickým prístupom sa nám podarilo izolovať alkoholy 3 a 7 vo 
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výťažkoch  > 99 % a 72 %. Oxidáciou príslušných alkoholov s MnO2 ako oxidačným 

činidlom sme získali deriváty benzoylpyridínu 4 a 6 vo výťažkoch 60 %, respektíve > 99 %.  

N CHO THF, 25-60°C, 3 h
inernt. atmosféra

MnO2

CHCl3
N

OH

BrMg
N

O

a)

N MgBr

THF, 25-60°C, 3 h
inernt. atmosféra

MnO2

CHCl3
N

OHOHC
N

O

b)

NMe2

NO2

NMe2

NO2

NMe

NO2

4, 60 %

7, 72 % 8 >99%

1

5

2

6

3, >99%

 
Obr. 3. Syntéza 4-amino a 4-nitro derivátov benzoylpyridínu  

 

Príprava hydrazónov jednoduchou kondenzáciou  

 Syntéza samotných hydrazónov zahŕňala jednoduchú kondenzáciu fenylhydrazínu (10) 

s príslušným ketónom v etanole (obr. 4.). Produkty boli izolované ako zmes izomérov vo 

výťažkoch 62-85 %. Chromatograficky sa nám podarilo separovať E, Z izoméry  hydrazónov 

11a a 11c.   

N
O

H
N

NH2 N
N

N
H

R= a= –H
      b= –NO2
      c= –NMe2

R
+

AcOH

EtOH, reflux,
18 h

R

N
N

R

NH
+

(Z)-11a-c (E)-11a-c
9

10

Celkový výťažok 11a = 76 %
Celkový výťažok 11b = 85 %
Celkový výťažok 11c = 62 %

 

Obr. 4. Syntéza hydrazónov 11a-c kyslo katalyzovanou kondenzáciou 
 

Štúdium základných fotochrómnych vlastností pripravených hydrazónov 

 Pri meraní UV-Vis absorpčných spektier E izomérov sme zistili, že ich absorpčné 

maximum leží pri vlnovej dĺžke 340 nm (modrá a čierna krivka na nasledujúcich grafoch). 

Absorpčné maximum Z izomérov bolo posunuté batochrómne a leží pri vlnovej dĺžke 400 nm 

(červená krivka na nasledujúcich grafoch). Najintenzívnejšia absorpcia ako aj najlepšia 

separácia absorpčných maxím jednotlivých izomérov bola dosiahnutá v  acetonitrile (CH3CN) 

a benzéne (C6H6). Fotoindukovaná izomerizácia hydrazónu (E)-11a (λ= 341 nm) viedla 

celkovo k fotostacionárnemu stavu (PSS, 81 % (Z)-11a) s kvantovým výťažkom (Φ =0,6 ± 
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0,1 %) (obr. 5.). Spätná fotoizomerizácia (λ= 341 nm)  viedla k PSS s 85 % obsahom E 

izoméru  a kvantovým výťažkom 0,2 ± 0,1 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 Substitúcia v para polohe fenylového jadra pôvodného benzoylpyridínu elektrón– 

akceptórnym substituentom (–NO2) zvýšila kvantový výťažok izomerizácie E→Z hydrazónu 

(E)-11b na Φ = 2 ± 1 %, pričom sa dosiahol PSS s 72 % zastúpením (Z)-11b (obr.6.). 

Podobne aj spätná fotoizomerizácia Z→E prebiehala rýchlejšie, s kvantovým výťažkom Φ = 1 

± 0,4 %. Celková koncentrácia E izoméru v dosiahnutom PSS bola 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Aj keď donorný substituent (–NMe2) v para polohe zvýšil kvantový výťažok E→Z 

izomerizácie hydrazónu (E)-11c až osemnásobne (Φ = 5 ± 1 %) v porovnaní s (E)-11a (obr. 

7.) a fotokonverzia dosahovala až 96 % (PSS= 96 % Z izoméru), kvantový výťažok spätnej 

Z→E izomerizácie tohto hydrazónu bol výrazne nižší (Φ = 0,3 ± 0,1 %) a preto viedol k PSS 

s fotokonverziou iba 25 %. 

 

Obr. 5. Fotoindukovaná izomerizácia hydrazónu 11a 

Obr. 6. Fotoindukovaná izomerizácia hydrazónu 11b 

N
N

N
H

N
N

NH
341 nm

405 nm
(E)-11a (Z)-11a

N
N

N
H

N
N

NH
341 nm

405 nm
(E)-11b (Z)-11b

NO2 NO2
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Obr. 7. Fotoindukovaná izomerizácia hydrazónu 11b  
 

Stanovenie termodynamických parametrov kinetiky izomerizácie 

 Termickú stabilitu (polčas termickej izomerizácie; τ1/2) jednotlivých izomérov ako aj  

termodynamické parametre (∆Gǂ, ∆Sǂ, ∆Hǂ, Ea) sme stanovili využitím 1H NMR spektroskopie 

pri zvýšenej teplote (obr. 8a.). Na základe úbytku koncentrácie menej stabilného E izoméru 

pri troch rôznych teplotách (termická izomerizácia smerujúca do termodynamickej 

rovnováhy) sme použitím nelineárneho fitovania zahŕňajúceho obe konkurenčné termické 

izomerizácie (E→Z, Z→E) získali údaje rýchlostných konštánt v závislosti od teploty (obr. 

8b.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následne sme použitím Arheniovej a Eyringovej rovnice stanovili spomínané 

termodynamické parametre kinetiky izomerizácie a termickú stabilitu E izomérov hydrazónov 

(E)-11a-c. Údaje sú zhrnuté v tabuľke 1. 

Obr. 8.  a) úbytok koncentrácie hydrazónu (E)-11a v čase, sledovaný pomocou 1H NMR spektroskopie pri 
teplote 353.15 K, b) porovnanie rýchlostí E→Z izomerizácie pri troch  (t1, t2, t3) teplotách s príslušnými 

rýchlostnými konštantami (k1, k2, k3) 
 

rastúca intenzita 
signálu 

N
N

N
H

N
N

NH

H

klesajúca intenzita 
signálu 

(E)-11a 

(Z)-11a 
[(𝐸𝐸)]

�
[(𝐸𝐸)]

�  

a) b) 
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Tab. 1. Základné kinetické parametre izomerizácie hydrazónov (E)-11a-c 

   

 

 

 

    τ1/2 –
polčas termickej stability pri 298.15 K; a termická stabilita v DMSO;  

    b termická stabilita v benzéne.  
 

Záver 

 Celkovo boli nasyntetizované tri fotoprepínače na báze hydrazónov vo výťažkoch 62 -

85 %, ktoré sme pripravili jednoduchou kondenzáciou. Stanovením ich fotochrómnych 

charakteristík sme zistili, že elektrón-akceptorná skupina (–NO2) v hydrazóne 11b dokáže 

zvýšiť kvantový výťažok fotoizomerizácie v oboch smeroch oproti pôvodnému systému 11a 

a tak skrátiť čas potrebný na dosiahnutie PSS. Elektrón-donorný substituent (–NMe2) v tejto 

polohe výrazne zvýšil kvantový výťažok izomerizácie hydrazónu 11c iba v jednom smere 

(E→Z, fotokonverzia 96 %), čoho dôsledkom je veľmi malá fotokonverzia pri spätnej 

izomerizácii (Z→E, 25 %). Substituent v polohe para na fenylovom jadre benzoylpyridínu 

výrazne ovplyvňuje aj termickú stabilitu pripravených hydrazónov. Zatiaľ čo elektrón-

akceptorný –NO2 substituent hydrazónu 11b ju znižuje (τ1/2 =0,18 ± 0,3 roka oproti 

pôvodnému systému 11a; τ1/2 =1,1 roka), hydrazón 11c s elektróndonorným –NMe2 

substituentom vykazuje najlepšiu termickú stabilitu (τ1/2 =1,4 roka). 
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Hydrazón Ea 

[kcal.mol-1] ∆Gǂ [kcal.mol-1] ∆Η ǂ  
[kcal.mol-1] 

∆Sǂ  

[cal.mol-1] τ1/2 [rok] 

(E)-11a 28,63 ± 0,05 27,94 ± 0,02 27,94 ± 0,02 0,14 ± 0,02 1,10 ± 0,14a 

(E)-11b 27,54 ± 0,04 26,90 ± 0,07 26,89 ± 0,07 0,10 ± 0,07 0,18 ± 0,30b 

(E)-11c 28,79 ± 0,07 28,10 ± 0,08 28,10 ± 0,08 0,10 ± 0,08 1,4 ± 0,20a 
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Abstract:  

Diastereoselective Pd-Catalyzed C–H Activation of Ferrocenylmetaneamine with Arylboronic acids 
An efficient diastereoselective synthesis of planar chiral ferrocenes via Pd(II)-catalyzed direct C–H 

activation is presented. The reaction was performed under mild conditions using commercially available achiral 
or chiral amino acids as ligands, yielding products in 27-83% yield with diastereoselectivities ranging from 5:1 
to 20:1. Synthesis of products with reverse diastereoselectivity was also achieved. Stereoinduction of the 
reaction was explained by DFT calculations of possible transition states. 
 

Keywords: diastereoselective synthesis; planar chiral ferrocenes; C–H activation; boronic acid 

 

Úvod a formulácia cieľa  

Ferocény nesúce planárnu chiralitu v niektorých prípadoch aj s centrálnou chiralitou 

boli identifikované ako vysoko účinné ligandy alebo katalyzátory v asymetrickej katalýze. 

Tradičná príprava planárne chirálnych ferocénov sa uskutočňuje enantioselektívnou resp. 

diastereoselektívnou orientovanou orto-metaláciou (directed ortho-metalation, DoM) (obr. 1) 

[1]. Typicky sa používali predovšetkým deprotonačné orto-lítiacie a v menšej miere 

magnezácie. 

Fe

ODG*

H

1. Silná báza
2. Elektrofil (EX) Fe

ODG*

E

 

Obr. 1. Príprava planárne chirálych ferocénov pomocou orto-metalácie 
 

Asymetrická syntéza rôznych planárne chirálnych ferocénov sa v súčasnosti rozšírila 

aj na prechodnými-kovmi katalyzované C–H funkcionalizácie pomocou kovov ako sú Pt, Pd, 

Ir, Au, alebo Rh [2 – 3]. Prechodnými-kovmi katalyzované C–H aktivácie majú výhody oproti 

tradičným prístupom pre syntézu funkcionalizovaných planárnych chirálnych ferocénov 

z atóm-ekonomického hľadiska a z hľadiska kompatibility s funkčnými skupinami kvôli 

vylúčeniu silných báz, ktoré boli potrebné pre deprotonácie. 

Yu a kol. vypracovali enantioselektívnu verziu C–H aktivácie ferocénových derivátov. 

V týchto reakciách sa ako ligandy používajú chirálne N-chránené aminokyseliny [4]. Na 

základe tejto metodiky v roku 2013 You a kol. uskutočnili enantioselektívny Pd(II) 
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katalyzovaný priamy cross-coupling aminometylferocénových derivátov s borónovými 

kyselinami (obr. 2) [5]. S komerčne dostupným Boc-(S)-valínom ako ligandom syntetizovali 

planárne-chirálne ferocény v dobrých výťažkoch (70-81%) s vysokými enantiomérnymi 

čistotami (96-99% ee). 

Fe

NMe2

(1 ekv.) (2ekv.)

Pd(OAc)2 (10 mol%)
Boc-(S)-Val-OH (20 mol%)

K2CO3 (1 ekv.)
TBAB (0,25 ekv.)

DMAc, 60°C, vzduch

Fe

R

NMe2

OH

O

NHBoc

Boc-(S)-Val-OH

Fe

NMe2

Fe

NMe2

Fe

NMe2

Fe

NMe2
Cl

Fe

NMe2

79%, 98% ee 70%, 97% ee 81%, 99% ee 72%, 97% ee 75%, 96% ee

70-81% výťažok 
96-99% ee

ArB(OH)2

 

Obr. 2. Enantioselektívna C–H arylácia aminometylferocénových derivátov 
 

Ďalšiu C–H aktiváciu s arylborónovými kyselinami uskutočnili You a kol. [6].  Pd(II)-

katalyzovanou C–H aryláciou tioketónov s arylborónovými kyselinami autori získali produkty 

vo vysokých výťažkoch (80-85%) (obr. 3). 

Fe

StBu

ArB(OH)2

Pd(OAc)2 10 mol%
t-AmylOH 20 mol%

BQ (1,2 ekv.)
 65°C, 4 h

Fe

SR

Ar

(2 ekv.) 80-85% výťažok

Fe

StBu

Fe

StBu F

Fe

StBu CO2Et

Fe

StBu

Fe

StBu

Cl

OH

t-AmylOH

80% 85% 82% 81% 83%

(1 ekv.)

 

Obr. 3. Pd-katalyzovaná C–H aktivácia tioketónov 
 

  Naša práca sa zaoberá s diastereoselektívnou Pd-katalyzovanou syntézou planárne 

chirálnych ferocénov pomocou C–H aktivácie a Suzukiho reakcie (obr. 4). 

 

Fe H

Pd/ L
ArB(OH)2

Fe Ar

∗ N ∗ N

 

Obr. 4. Pd-katalyzovaná diastereoselektívna C–H aktivácia 
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Materiál a metódy 

Reakcie boli uskutočnené za prítomnosti vzdušného kyslíka. Všetky chemikálie ((R)-

Ugi amín; borónové kyseliny; Pd(OAc)2, amino kyseliny ako ligandy; rozpúšťadlo DMAc) 

boli komerčne dostupne: TCI, Sigma Aldrich, Alfa Aesar. Tenkovrstvová chromatografia 

(TLC) bola uskutočnená na silufolových platničkách Merck Kieselgel 60 F254, 

vizualizovaných UV žiarením. Stĺpcová 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 CDCl3 s TMS ako interným štandardom. CD spektrá boli merané na spektrometri 

Jasco J-815 kontinuálnym skenovaním pri rýchlosti 100 nm.min-1, 4 akumuláciách a pri 

teplote 22°C. 

 

Reprezentatívna procedúra C–H aktivácie planárne chirálnych ferocénov: 

K roztoku borónovej kyseliny  (0,5 mmol) v DMAc (5 ml) sa prisypal najprv chirálny/ 

achirálny ligand (0,05 mmol), Pd(OAc)2 (5,6 mg; 0,025 mmol), K2CO3 (34,6 mg; 0,25 

mmol), TBAB (32,2 mg; 0,1 mmol) a prikvapkal amín (52,6 μl; 0,25 mmol). Pripravená zmes 

sa nechala miešať 24 h pri 60°C. Reakcia sa zastavila pridaním nas. roztoku NaHCO3 (20 ml) 

a extrahovala sa s Et2O (3×15 ml). Spojené organické vrstvy sa premyli s deionizovanou 

vodou (3×20 ml), s nas. roztokom NaCl (20 ml), vysušili nad benzvodým Na2SO4 a 

prefiltrovali. Rozpúšťadlo sa odparilo za zníženého tlaku, čím sa získal surový produkt, ktorý 

sa čistil chromatografiou na stĺpci silikagélu v elučnom systéme hex/EtOAc (6:1) + 2% Et3N.  

 

Výsledky a diskusia 

Ako inšpiráciu sme použili informácie z publikácie You a kol. [5]. Najprv sme sa 

zamerali na optimalizáciu reakčných podmienok vzhľadom na diastereoselektivitu reakcie, 

ktorú sme sledovali pomocou 1H NMR spektroskopie surovej reakčnej zmesi. Vyskúšali sme 

rôzne achirálne resp. chirálne aminokyseliny ako ligandy pri rôznych teplotách (obr. 5, tab. 

1). Najlepšiu diastereoselektivitu C–H aktivácie (R)-Ugi amínu sme získali použitým (R)-

Boc-Ala-OH pri 60°C (d.r. 20:1).  
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Fe
NMe2

Fe
NMe2

Fe
NMe2

Fe
NMe2

Ph

Ph Ph

Ph

Pd(OAc)2 (10 mol%)
Ligand (20 mol%)

PhB(OH)2 (2 ekv.)
K2CO3, DMAc (0,05M)

TBAB (0,25 ekv.)
O2, teplota., čas

(R,Rp)-3a (R,Sp)-3a (R)-4a(R)-1
(0,25 mmol)

+ +

 

Obr. 5. Optimalizácia reakčných podmienok (ligand, teplota, čas) 
 

Tab. 1. Pd-katalyzovaná C–H aktivácia s použitím chirálnych/ achirálnych amino kyselín. 
Reakcia č. Ligand Tepota (°C) Čas (h) d.r.a (3a) Pomera (3a:4a) 

1 - 60 24 6:1 17:1 

2 Boc-Gly-OH 60 24 10:1 22:1 

3 (rac)-Boc-Val-OH 60 24 2:1 30:1 

4 (S)-Boc-Val-OH 60 24 1:1 20:1 

5 (S)-Boc-Val-OH l.t. 24 1:1 18:1 

6 (S)-Boc-Val-OH 40 24 1:2 38:1 

7 (R)-Boc-Val-OH 60 24 14:1 27:1 

8b (R)-Boc-Val-OH 60 24 1:1 >99:1 

9 (R)-Boc-Ala-OH 60 24 20:1 >99:1 

10c (R)-Boc-Ala-OH 60 71 14:1 12:1 
a Pomer bol určený podľa 1H NMR spektroskopie surovej reakčnej zmesi. b Reakcia sa uskutočnila za bezvodých 
podmienok. c 1 mmol (R)-1 bol použitý  

 

 Následne sme sa zamerali na množstvo pridaného aditíva tetrabutylamónium bromid 

(TBAB) (obr. 6, tab. 2). Použitím 0,4 ekv. TBAB sme získali produkt vo vyššom výťažku 

(61%). Avšak použitím už 1 ekv. Sme získali produkt v menšom výťažku (54%). 

V niektorých analogických prácach bola ako protické aditívum použitá kyselina pivalová [7], 

avšak v našom prípade  C–H arylácia s prídavkom PivOH neprebiehala.  

 

Fe
NMe2

Ar

Fe
NMe2

Fe
NMe2

Ar

Pd(OAc)2 (10 mol%)
(R)-Boc-Ala-OH (20 mol%)

ArB(OH)2 (2e) (2 ekv.)
K2CO3 (1 ekv.)

aditívum (X ekv.)
DMAc (0,05M), O2, 60°C, 48h (R,Rp)-3e (R,Sp)-3e(R)-1

Ar = 4-Cl-C6H4

+

 
Obr. 6.  Optimalizácia reakčných podmienok (aditívum) 
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Tab. 2. Optimalizácia aditíva TBAB. 

Reakcia č. Aditívum d.r.a (3e) Rp:Sp 
Výťažok [%]b 

(R,Rp)-3e/(R,Sp)-3e 

1 TBAB (0,25 ekv.) 10:1 36/- 

2 TBAB (0,4 ekv.) 12,5:1 61/- 

3c TBAB (1 ekv.) 10:1 54/7d 

4c PivOH (1 ekv.) - -/- 
a Určené 1H NMR spektroskopiou. b Izolovaný výťažok. c Reakcia  prebiehala 24 h. 

 

Po optimalizácií reakčných podmienok sme sa zamerali na syntézu rôznych 

ferocénových derivátov pomocou aryl alebo heteroarylborónových kyselín (obr. 7). Pripravili 

sme šesť derivátov v dobrých výťažkoch (27-83%) s vysokou diastereomérnou čistotou (d.r. 

5,2:1-20:1). Použitím fenylborónovej kyselina sa nám podarilo izolovať aj (R,Sp)-

diastereomér ako aj 1,3-disubstituovaný derivát 4a. Následne sme skúšali p-metoxy, p-metyl, 

p-chlór, p-flór a p-kyano borónové kyseliny.  

Fe
N

Fe
N

Fe
N

Fe
N

Ph

Ph Ph

Ph

Pd(OAc)2 10 mol%
Boc-(R)-Ala-OH 20 mol%

K2CO3 (1 ekv.),
TBAB (0,4 ekv.)

DMAc, 60°C, 24 h
(R,Rp)-3a

PhB(OH)2

(2 ekv.)

83% 6% 4%
d.r.: 20:1

Ďalšie deriváty:

Fe

N

(R,Rp)-3c; 2d
 58% výťažok

d.r.: 12,5:1

O

Fe

N

Fe

N

Cl

Fe

N

F
Fe

N

CN
(R,Rp)-3d; 3d
46% výťažok

d.r.: 5,2:1

(R,Rp)-3d; 2d
61% výťažok
d.r.: 15,5:1

(R,Rp)-3e; 2d
54% výťažok
d.r.: 16,6:1

(R,Rp)-3f; 6d
27% výťažok
d.r.: 14,3:1

(R,Sp)-3a(R)-1
4a

 

Obr. 7. Diastereoselektívna C–H arylácia planárne chirálnych ferocénov s rôznymi arylborónovými 
kyselinami 

 

Absolútnu konfiguráciu majoritného diastereoizoméru (R,Rp)-3a sme dokázali 

pomocou X-ray kryštalografickej analýzy (obr. 8a). Pomocou porovnania experimentálnych 

a vypočítaných CD spektier pre sériu zlúčenín 3 sme potvrdili stereochémiu celej série 

pripravených derivátov (obr. 8b). 
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Obr. 8. 8a X-ray kryštalografická analýza majoritného diastereoizoméru (R,Rp)-3a; 8b CD spektroskopia 
pre sériu zlúčenín 3 

 

Záver 

Pd-katalyzovanu priamu C–H aktiváciu sme uskutočnili na komerčne dostupnom (R)-

Ugiho amíne (R)-1. Vyskúšali sme rôzne borónové kyseliny. Najlepší výsledok bol získaný 

s fenylborónovou kyselinou (2a) a pri použití (R)-alanínu ako ligandu. Reakciou sme získali 

zmes diastereomérov vo vynikajúcom pomere (20:1) a aj malé množstvo disubstituovaného 

produktu (4a). Takto sme pripravili šesť planárne chirálnych arylferocénových amínov vo 

výťažkoch 27 – 83%. Pri nižších výťažkoch zrejme zohrávali veľkú úlohu nepriaznivé 

elektrónové pomery a prípadne nestabilita niektorých derivátov. 
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Abstract 
Alkylborazirconocenes represents an interesting exampleof 1,1-bimetaloalkanes, that are prone to 

double functionalisation due to different reactivity of C-Zr and C-B bonds. Our main focus was paid to explore 
their usability in asymmetric Cu-catalysed conjugate additions and to the employment of generated intermediates 
into further chemical transformations. In this manner we would construct complex molecules in one pot 
procedure having multiple stereocenters. Complete stereocontrol was not yet achieved;however the 
diastereoselective course ofreaction is strongly depending on reaction conditions. 
 

Keywords: borazirconocene; 1,1-bimetaloalkane; 1,4-addition; diastereoselective reaction 

 

Introduction and Objectives 

 Copper-catalysed1,4-additions represent useful methodology how to create new C-C 

bonds. The use of various organometallics (such as organomagnesium, organozinc or 

organoaluminum) has been described over the years and in many cases complete 

stereocontrolover the reaction was achieved [1,2]. 

Organozirconium species can be generated from corresponding alkenes or alkynes by 

using zirconocene chloride hydride (Schwartz reagent) [3]. Pioneering results concerning the 

use of organozirconium species in 1,4-additions can be found in Wipf´s papers from 

beginning of 1990´s [4]. He established the first racemic methodology, explored the role of 

various Lewis acids additives as well as the functional group tolerance (Fig.1.).  

Ph Ph

O
Cp2Zr(H)Cl 

CuBr.Me2S (10 mol%)
additive, THF

10-20 min, 40°C

Ph Ph

O Hex no additive .................. 37%
TMSCl (3.0 equiv.) .....   45%
BF3.Et2O (1.0 equiv) ...  74%
no Cu(I), BF3.Et2O (1.0 equiv)
                 .................... 15%

 
Fig. 1. Racemic 1,4-addition to linearsubstrates. 

 

Asymmetric conjugate additions of organozirconium species with high stereocontrol 

were broadly studied by Fletcher´s group (Fig.2.) [5]. The concept of Zr-enolate trapping 

reactions with various carbenium ions as well as enantioselective conjugate addition to 

protected piperidones and lactams was explored by our group [6]. 
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Alkén, Cp2Zr(H)Cl 
DCM

L/CuOTf (0.1 eq),TMSCl (5.0 eq.)
Et2O, 0°C, 90 min

O
P

O
N

R

O

R

O

R2
Cu

OTf

L/CuOTf

O

Ph5

73%, 91% ee

O

3

OTBDMS

Cl95%, 91% ee

O

Ph5

59%, 66% ee  
Fig. 2. Enantioselective 1,4-addition to linear substrates. 

 

 The concept of geminal boron-zirconium bimetaloalkanes was extensively studied by 

Srebnic´s team from the beginning of 1990´s [7]. They explored the synthetic utility by 

employing them in various reactions. Srebnik reported the use of this type of compounds also 

in racemic Cu(I)-catalysed conjugate additions. Reaction proceeded on cyclic as well as linear 

Michael acceptors with yields and diastereoselectivity depending on substrate (Fig.3.). 

Srebnik underlined the synthetic value of proposed methodology in terms of double 

functionalisation as borazirconocenes allowed two subsequent transformations in situ [8]. 

Asymmetric version of this reaction was not yet achieved. 

R
ZrCp2Cl

B(pin) EWG
+

CuBr.Me2S (10 mol%)
THF, 20 min, rt

then NaHCO3 (aq)
EWGR

B(pin)

COOMeBu
B(pin) 62%

CHOBu

78%
COMeMe

B(pin)
94% Bu

B(pin)

94%, 
9:1 dr

O

Bu

O90%, 
3:1 drB(pin)

B(pin)  
Fig. 3. 1,4-Addition using alkylborazirconocenes. 

 

Based on Fletcher´s and Srebnik´s work concerning the use of organozirconium 

species in asymmetric 1,4-additions and the chemistry of borazirconocenes respectively, we 

decided to explore the possibility to employ geminal boron-zirconium bimetaloalkanes in 

asymmetric synthesis. By considering that borazirconocene can be prepared and used in situ 

we were determined to establish desired methodology as a series of consecutive reactions 

performed in one-pot manner.  

 

Materials and methods 

All reactions were carried out under argon atmosphere using Schlenk techniques. All 

solvents were dried and distilled before use. Reactions were monitored by analytical thin layer 

chromatography using silica gel 60 F-254 TLC plates, which were stainedusing p-

anizaldehyde acidic solution. Reaction products were purified by column chromatography 

performed on silica gel Kieselgel 60A using hexane/ethyl-acetate as a mobile phase. NMR 

855



spectra were measured on Varian NMR system 600 spectrometer (300 MHz for1H and 75 

MHz for 13C nuclei). Chemical shifts are reported in ppm downfield from tetramethylsilane. 

 

Results and discussion 

We investigated the possibility to perform Cu-catalysed conjugate addition of 

alkylborazirconocene to cyclic enones, and thus to establish the first asymmetric methodology 

employing quaternary sp3-M-nucleophiles. As the simplest borazirconocene 1 is racemic in its 

nature due to the lack stereocontrol in hydrozirconation step, we supposed that same kind of 

dynamic kinetic transformation (DYKAT) or “match/mismatch pairing” between chiral 

catalyst and enantiomers of 1 may take place in studied system.  

For our initial studies, we chose cyclohexenone 2 to be our starting material. 

Benzylated propargyl-alcohol 3 was a substrate for hydroboration/hydrozirconation sequence 

to form desired alkylborazirconocene 1. We tried several hydroboration methods to prepare 

alkenylborane 4. Morken´s solvent free hydroboration [9] proved to be the best to initiate 

studied sequence as it provided desired product quantitatively with no further purification 

needed. The same reaction but in DCM did not provide any product. 

HBpin, Cp2Zr(H)Cl
(6 mol%)

24h, rt

BO

O
O Ph O Ph

3 4
quantit.

Cp2Zr(H)Cl
stoich.

DCM, 
30 min, rt

BO

O
O Ph

1
quantit.

ZrCp2Cl

 
Fig. 4.Hydroboration/hydrozirconationsequence. 

 

Having borazirconocene in hands, we could proceed towards the investigation of 

conjugate addition conditions. We started by applying modified conditions established by 

Fletcher´s lab for Cu-catalysed conjugate addition of simple alkylzirconocene species using 

CuCl (10 mol%), (S,R,R)-L1 (11 mol%) and TMSCl (3-5 equiv.) as an additive (Fig. 5, 

Tab.1.). Excess of alkylzirconocene (2.0 equiv.) was used in all studied reactions.  

OBnBO

O

CuCl (10 mol%), 
L1 (11 mol%),

additive (excess)
 

Et2O

O

B

OBn

O O

ClCp2Zr

1, 2.0 eq.
1 M in DCM

+

O

2, 1.0 eq.

O
P

O
N

Ph

Ph

(S,R,R)-L1

5

 
Fig. 5 1,4-addition using borazirconocene as an alkylmetal reagent. 

 

Reaction proceeded well, desired product 5 was obtained in 69% yield, 6:1 dr, 
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however racemic (Tab.1, entry 1). Diastereomeric ratio dropped to 5.3:1 by using (R,R,R)-

diastereomer of L1, although the product 5 was obtained in quantitative yield (Tab.1, entry 2). 

Increase of reaction time did not improve the course of reaction (Tab.1, entry 3). Decrease of 

the amount of TMSCl additive to 3.0 equiv had positive effect on the reaction and desired 

product 5 was prepared quantitatively even by using (S,R,R)-diastereomer of L1(Tab.1, entry 

4). Fletcher suggested an explanation for the role of TMSCl additive to be in coordinating in 

chiral “pocket” of Cu(I)/phosphoramidite system. We hypothesised that the change of a size 

of additive may have positive effect on studied system. Reaction proceeded slowly without 

any additive (Tab.1, entry 5), the product 5 was obtained only in 41% yield from overnight 

reaction. By using the sterically hindered silyl additive (TBDPSCl) yield dropped although 

the diastereoselectivity was improved to 9:1 (entry 6). In all reactions mentioned above, no 

stereoinduction was observed. 

 
Tab. 1 Initial studies towards asymmetric 1,4-addition of borazirconocene 1 

Entry 
 

Conditions Additive Yield Ee Dr (HPLC) 

1. (S,R,R)-L1,  
3h, rt 

TMSCl (5.0 eq) 69% 0% 6:1 

2. (R,R,R)-L1,  
5h, rt 

TMSCl (5.0 eq) 95% 0% 5.3:1 

3. (S,R,R)-L1,  
o/n, rt 

TMSCl (5.0 eq) 37% 0% 4:1 

4. (S,R,R)-L1,  
6h, rt 

TMSCl (3.0 eq) Quantit. 0% 6.14:1 

5. (S,R,R)-L1,  
o/n, rt 

None 41% 0% 5:1 

6. (S,R,R)-L1,  
6h, rt 

TBDPSCl (3.0 eq) 21% 0% 9:1 

 

 Cu(I) salt counteranion can play an important role in transition state coordination in 

metal-catalysed asymmetric reactions. Therefore, we screened series of high- and low-

coordinating anions in our next step. Highly coordinating anions (as -OTf or –NTf2) provided 

inferior results from the standpoint of diastereoselectivity (Tab.2. entry 1-2). On the other 

hand, by comparing copper(I) halides we observed an increase of diastereoselectivity from 

CuBr to CuI (Tab.2, entry 3-4). CuTC provided desired product 5 in 6.14:1 dr and 52% yield 

(Tab.2, entry 5). If CuCl2 was used, yield and diastereoselectivity was not much effected 

(Tab.2, entry 6). In all described reactions, the product 5 was formed as a racemate. 

 
Tab. 2. Screening of Cu(I) and Cu(II) salts. 

Entry Conditions Yield Ee Dr (HPLC) 
1. CuOTf 

18 h, rt  
28%  0%  2:1 
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2. CuNTf2 
5h, rt 

50% 0% 2:1 

3. CuBr 
5h, rt 

25% 0% 4.3:1 

4. CuI 
5h, rt 

41% 0% 5.3:1 

5. CuTC 
5h, rt 

52% 0% 6.14:1 

6. CuCl2 
5h, rt 

80% 0%  5.3:1 

 

The reaction strongly depended on the solvent. Anhydrous Et2O in combination with 

anhydrous DCM in a ratio 2:1 were the most suitable reaction media. Concentration of 

reagents did not affect the reaction. 

As chosen L1 did not showed any enantioselectivity in studied system, we decided to 

screen various chiral ligands (Fig.6) with emphasis on phosphoramidite ligands that were 

already established as the most reliable for organozirconium chemistry. In case of 

phosphoramidite ligands L2 and L3 we observed good diastereoselectivities from 4:1 to 

6.14:1, however yields were less satisfactory (Tab. 3, entry 1,2). Unexpected results were 

obtained with L4 (Tab. 3, entry 3). As organozirconium species requires monodentate ligands 

in asymmetric conjugate addition, we were thrilled to find out that if L4 was used as 

“monodentate” (5 mol% of ligand to 10 mol% of CuCl), diastereoselectivity improved to 

24:1. The coordination in transition state is yet unclear. As no stereoindution was achieved by 

using chiral ligands, we decided to focus only on the diastereoselectivity. We prepared 

racemic L5 that to our delight showed an interesting capability to switch the 

diastereoselective course of reaction in favour of one or the other isomer by varying the Cu(II) 

source. 

O
P

O
N

Ph
Ph

L2

P

P

L4

O
P

O
N H

L3

O
P

O
N

L5

 
Fig. 6 List of chiral ligands. 

 
Tab. 3 Reaction condition screening using ligands listed in Fig.6. 

Entry Conditions Yield ee Dr (HPLC) 
1. 
 

L2, CuCl (10 mol%), 5h  rt,  
 

78% 0% 5.3:1 

2. L3,CuCl (10 mol%) , 5h  rt 19% 0% 6.14:1 
3. L4, CuCl (10 mol%)    
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         5h, rt, 10% of L4 
        5h,rt, 5%  of L4 

48% 
55% 

0% 6.7:1 
24:1 

4. L5, CuCl (10 mol%), 7h,  rt 
       CuCl2(10 mol%), 6h, rt     
       Cu(OTf)2(10 mol%), 6h, rt    

27% 
25% 
38% 

- 
- 
- 

6.7:1  
6.69:1  
1:2.3  

 

Conclusion 

Geminal boron-zirconium bimetalloalkenes proved to be useful in diastereoselective 

1,4-additions to enones. Even thought our original goal to incorporate them into asymmetric 

synthesis was not yet achieved, we showed that the diastereoselectivity of studied reaction can 

be efficiently switched toward the formation of both isomers. Further research is currently 

underway. 
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Abstract 
Cyanine dyes based on a 2-pyridone skeleton functionalized with benzo(bis)thiazoles  
Cyanines are an important class of organic dyes with interesting photochemical behaviour as well as 

numerous technological applications. Herein we describe a multistep synthesis of new neutral cyanine dyes 
prepared by condensation of activated 2-methylbenzothiazoles or 2,6-dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d′]bisthiazoles 
with 2-pyridone skeleton built by condensation of citric acid with N-phenylethylenediamine. All target cyanine 
dyes exhibit intensive absorption in the visible region, pronounced solvatochromism and will be subjected to 
measurements of their nonlinear optical properties.  
 

Keywords: cyanine dyes; two-photon absorption; organic synthesis. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kyanínové farbivá našli použitie v mnohých aplikáciách týkajúcich sa fotografického 

priemyslu (čiernobiele a farebné filmy), v medicíne (protirakovinové, baktericídne 

a fungicídne účinky, senzitizéry pre  fotodynamickú terapiu), v biozobrazovacích metódach, 

ale aj v moderných technológiách týkajúcich sa laserov, organických polovodičov či 

solárnych článkov [1]. Tieto farbivá zároveň patria k najbežnejším a najviac preskúmaným 

zlúčeninám absorbujúcich v blízkej infračervenej (IČ) oblasti [2]. Takéto farbivá sú žiadané 

vo fluorescenčnej mikroskopii, keďže umožňujú excitáciu fluorofóru IČ žiarením, ktoré 

nespôsobuje autofluorescenciu skúmaných biologických tkanív. To spolu s transparentnosťou 

biologického prostredia pre túto oblasť vlnových dĺžok (650-900 nm) umožňuje pri 

zobrazovaní preniknúť do väčších hĺbok vzorky a má tiež menšie fotodeštrukčné účinky.  

Kyanínové farbivá, ktoré zároveň vykazujú aj nelineárne optické vlastnosti (napr. 

dvojfotónovú absorpciu), sú sľubnými materiálmi pre biomedicínske či technologické 

aplikácie (mikrofabrikácia, trojdimenzionálne ukladanie dát, optical power limiting). 

Zvýšenie dvojfotónovej absorpcie sa často dosahuje konštrukciou veľkých π-konjugovaných 

molekúl a agregátov, ktoré sa však v praxi ťažko uplatňujú v dôsledku problémov spojených 

s ich nákladnou syntézou, nízkou rozpustnosťou alebo priechodnosťou  bunkovými 

organelami. 

Na základe teoretického štúdia vybraných molekúl metódou TD-DFT predpokladáme, 

že kombináciou benzotiazolového, resp. benzobistiazolového jadra a heterocyklického skeletu 
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na báze funkcionalizovaných 2-pyridónov možno pripraviť neutrálne kyanínové farbivá 

(Obr. 1) intenzívne absorbujúce žiarenie v zelenej až červenej oblasti VIS spektra, ktoré by 

boli po hydrolýze koncovej esterickej skupiny zároveň dobre rozpustné vo vode a umožňovali 

priechod bunkovými štruktúrami. Kvadrupolárne deriváty s centrálnym benzo[1,2-d:4,5-d′]-

bistiazolovým jadrom by mali navyše vykazovať vysoké hodnoty účinného prierezu 

dvojfótonovej absorpcie v blízkej IČ oblasti, čo by mohlo viesť k ich použitiu pri laserom 

indukovanej fluorescenčnej mikroskopii.  
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Obr. 1. Štruktúra cieľových kyanínových farbív 

 

Cieľom tejto práce je okrem prípravy cieľových zlúčenín 1-2 (Obr. 1) aj optimalizácia 

syntetického postupu prípravy heteroaromatických fluorofórov na báze 2-pyridónu (Obr. 2).  
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Obr. 2. Príprava heteroaromatických fluorofórov na báze 2-pyridónu 

 

Štruktúrne podobné látky sú zaujímavé hlavne kvôli ich vysokým kvantovým 

výťažkom fluorescencie v polárnych médiach a relatívne ľahkou dostupnosťou 

východiskových látok, no ich použitie je limitované kvôli nízkym výťažkom a nízkou 

reprodukovateľnosťou syntézy, problematickou izoláciou a čistením produktov. Príprava 

zlúčenín analogickej štruktúry ako 3 sa totiž uskutočňuje pyrolýzou kyseliny citrónovej 

a vhodných β-substituovaných amínov pri vysokej teplote (140-180 °C) vo vákuu. [3] Doteraz 

popísané výťažky boli odhadnuté na základe HPLC v rozmedzí 2 – 20 %, pričom mnoho 

takto pripravených látok nebolo vyizolovaných v čistom stave, a preto ani neboli detailne 

charakterizované. Vznik  kondenzačných produktov na báze N-substituovaných 2-pyridónov 

je tiež jedným z vysvetlení mechanizmu fluorescencie uhlíkových kvantových bodiek 

pripravených z kyseliny citrónovej, ktoré môžu dosahovať kvantové výťažky fluorescencie až 
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okolo 90 %. [4]  

 

Materiál a metódy 

Použité reaktanty, činidlá a rozpúšťadlá boli komerčne dostupné (Sigma Aldrich, 

Merck, Acros, Alfa Aesar, Mikrochem). Bezvodá kyselina citrónová bola pripravená žíhaním 

jej monohydrátu počas 3 hodín pri teplote 120 °C do konštantnej hmotnosti. Rozpúšťadlá boli 

čistené a sušené pomocou štandardných techník. Priebeh reakcií a stĺpcovej chromatografie 

bol sledovaný metódou tenkovrstvovej chromatografie (TLC) na hliníkových platničkách 

pokrytých vrstvou SiO2. Na vizualizáciu škvŕn bol použitý UV detektor (254 nm, resp. 365 

nm). Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť boli uskutočnené v atmosfére Ar. NMR spektrá boli 

namerané na prístroji Varian NMR System™ (300 MHz a 600 MHz pre 1H, 75 a 151 MHz 

pre 13C) v deuterovaných rozpúšťadlách (CDCl3, DMSO) s TMS ako vnútorným štandardom. 

UV-Vis spektrá boli namerané v toluéne na prístroji Spectrophotometers 67 Series 6705. 

Meranie röntgenovej difrakcie prebiehalo na monokryštálovom RTG difraktometri 

s k-geometriou Kuma KM–4 CCD s použitím zdroja Enhance Mo (λ(MoKα) = 0,71073 Å) s 

grafitovým monochromátorom a CCD detektorom Sapphire 1. Na zber a spracovanie dát, 

vrátane spresnenia základnej bunky, korekcie na Lorentzov a polarizačný faktor, ako aj 

korekcie na absorpciu metódou multiscan bol použitý software Crysalis Pro. Štruktúry boli 

riešené v programe SHELXT. Na spresnovanie štruktúry bol použitý program SHELXS. 

 

Výsledky a diskusia 

Prvým krokom syntézy cieľových kyanínových farbív (Obr. 3.) bola príprava kyseliny 

3, o ktorú sme sa pokúsili pyrolýzou kyseliny citrónovej a N-fenyletyléndiamínu vo vákuu 

podľa postupu Kasprzyka et al, [3] čím sme v závislosti od reakčného času a teploty dosiahli 

výťažky 20 – 49 %. Keďže sme sa chceli vyhnúť problematickému spracovaniu reakčnej 

zmesi (pyrolýzou vzniknutá tavenina sa po ochladení zle rozpúšťa v organických 

rozpúšťadlách), uskutočnili sme sériu testových reakcií s použitím rozpúšťadiel s vysokou 

teplotou varu. Ako najvhodnejšie rozpúšťadlo na prípravu medziproduktu 3 sa ukázal o-

dichlórbenzén, v ktorom bolo možné zvýšiť výťažok až na 87 %. Podobne vysoké výťažky 

a ľahšie spracovanie sme dosiahli aj pri reakciách s inými β-substituovanými amínmi, ako 

napr. s cysteínom. 

Kyselinu 3 sme následne transformovali na metylester 4 v 91 % výťažku. Tionácia 

tohto medziproduktu poskytla tioketón 5 v 78 % výťažku, ktorý sme kvarternizovali pomocou 

metyljodidu na pyridíniovú soľ 6. 
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Pri syntéze finálnych zlúčenín 1a, 1b a 2b sme vychádzali z práce Fujitu et al, [6] 

ktorí popísali reakciu alkyltioizochinolíniových solí so zlúčeninami s aktívnymi 

metylénovými skupinami v prítomnosti NaH. Všetky tri zlúčeniny boli pripravené s dobrým 

výťažkom (80 – 87 %). Pri príprave zlúčeniny 1c sme ako bázu na deprotonáciu 

východiskového 2-metylbenzotiazolu použili n-butyllítium pri – 78 °C. Následné pridanie 

pyridíniovej soli 6 a spracovanie reakčnej zmesi poskytlo produkt 1c v 39 % výťažku.  
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Obr. 3. Príprava cieľových zlúčenín 

  

Štruktúra všetkých pripravených zlúčenín bola potvrdená pomocou 1H a 13C NMR 

spektroskopie. Štruktúra produktu 1a bola navyše stanovená aj pomocou röntgenovej 

kryštalografie (Obr. 4).  

     
Obr. 4. Kryštálová štruktúra produktu 1a 

a – štruktúra molekuly 1a, b – usporiadanie molekúl v základnej bunke 
 

UV-Vis spektrá pripravených zlúčenín 1a-c a 2b vykazujú široký pás vo viditeľnej 
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oblasti spektra s veľkou hodnotou molárneho absorpčného koeficientu (Obr. 5). Pri 

elektrónovom prechode s najnižšou energiou dochádza k prenosu náboja z HOMO orbitálu 

lokalizovaného najmä na aromatickom jadre benzotiazolu a priľahlých atómoch uhlíka do 

LUMO orbitálu lokalizovanom prevažne na pyridónovom kruhu (viď Obr. 6 pre hraničné 

orbitály farbiva 1a vypočítané na B3LYP/def2-TZVP úrovni). Benzotiazolový fragment tak 

v týchto zlúčeniných vystupuje v netradičnej elektrón-donornej funkcii, čo možno vysvetliť 

prevažne zwitteriónovou formou základného stavu s kladným nábojom lokalizovaným 

prevažne v pyridóniovom kruhu (viď Obr. 7).  

   
Obr. 5. UV-Vis spektrá kyanínových farbív v toluéne 

 

 
Obr. 6. HOMO a LUMO orbitály farbiva 1a 

 

Zwitteriónový charakter základného stavu cieľových zlúčenín je tiež evidentný 

z pozorovania negatívneho solvatochromizmu (hypsochrómny posun abs. maxím so 
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vzrastajúcou polaritou rozpúšťadla).  

N N
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Obr. 7 Zwitteriónový charakter základného stavu cieľových zlúčenín 

 

Záver 

Modifikáciou syntetického postupu kondenzácie kyseliny citrónovej 

s β-substituovanými amínmi sa nám v prípade reakcie s N-fenyletyléndiamínom podarilo 

zvýšiť výťažok tejto reakcie až na 87 %, pričom doteraz publikované výťažky pre podobné 

reakcie boli na úrovni 2 – 20 %. [3] Zo vzniknutého 2-pyridónového fluorofóru 3 a metyl-

substituovaných derivátov benzo(bis)tiazolu sme následnou štvorkrokovou syntézou pripravili 

štyri nové kyanínové farbivá, ktoré budú detailne študované pre ich nelineárne optické 

vlastnosti, so špeciálnym zameraním sa na dvojfotónovú absorpciu v IČ oblasti. V ďalšej 

práci sa sústredíme hlavne na prípravu farbív kvadrupolárnej štruktúry s benzobistiazolovým 

jadrom a  zlepšenie ich fluorescenčných a NLO vlastností prostredníctvom modifikácie 

substituentov na pyridónovom skelete.  
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Abstract 
Comparison of Tissue and Tumour Cell Lines Response to Alpha and Beta Radionuclides Treatment 
The aim of this work was to made preliminary studies of alpha and beta radionuclides treatment on 

tumour and tissue cell lines in-vitro. As a model radionuclide, in this study, 223Ra, 153Sm and 186Re were used. 
The applied activity was in the range 0-8 kBq/mL for all radionuclides mentioned above. Impact of alpha and 
beta treatment was tested on tissue (Chinese hamster pulmonary fibroblasts – V79 cells) and on tumour (human 
adenocarcinoma – DU145 and human glioblastoma – U87) cell lines. All cell lines have been cultivated 
in the presence of 223Ra, 153Sm or 186Re for 24 hours after the monolayer of the cells was created. After 
the cultivation, the clonogenic survival test was performed and survival curves for all cell lines were constructed. 
Sensitivity of both human carcinoma cell lines to treatment by all used radionuclides is higher than the 
sensitivity of Chinese hamster pulmonary fibroblast cell line. Sensitivity of tested carcinoma or tissue cell lines 
is higher to alpha treatment than beta treatment in the same applicated activities of alpha and beta radionuclides. 
 

Keywords: targeted alpha therapy; glioblastoma and adenocarcinoma cell line; V79; 223Ra 

 

Úvod a formulace cíle 

Alfa terapie je v dnešní době jedno z nejvíce se rozvíjejících odvětví nukleární 

medicíny. Nicméně, záření beta emitující radionuklidy jako například 177Lu, 90Y, 131I, 153Sm 

nebo 186Re jsou v současné době mnohem více využívané, přestože alfa zářiče ve srovnání 

s beta zářiči mají několik nesporných výhod. Za prvé, alfa zářiče se vyznačují nesrovnatelně 

vyššími energiemi připadajícími na vyzářenou částici ve srovnání s beta zářiči (4-9 MeV vůči 

0,1-2,5 MeV). Za druhé, alfa částice jsou v porovnání s elektrony podstatně více nabité, 

a tudíž jejich dolet v tkáni je mnohem menší (50 -100 µm) než dolet elektronů (10 mm – 10 

cm). Kombinace těchto dvou výše zmíněných aspektů resultuje v mnohem vyšší hodnoty 

LET pro alfa částice, s čímž je spojená vyšší pravděpodobnost tvorby dvojných zlomů 

na molekule DNA při interakcích alfa částic s buněčnými jádry. Navíc alfa částice díky 

krátkému doletu ozařují velmi malý objem tkáně s velkou radiační biologickou účinností. 

Vzhledem k tomu, že vše výše zmíněné je čistě fyzikální podstaty, jsou výše uvedené 

skutečnosti nezávislé na okysličení nádorové či zdravé tkáně, dávkové rychlosti a buněčné 

odolnosti vůči záření [1-6]. 

Prvním v klinické praxi používaným terapeutickým radiofarmakem pro cílenou alfa 
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terapii je 223RaCl2 (Xofigo®). Xofigo® je přípravek určený k léčbě pacientů v ternárním stádiu 

postiženými kastračně-rezistentním karcinomem prostaty s kostními metastázami. Bezpečnost 

a účinnost přípravku Xofigo® byly hodnoceny ve dvojitě zaslepené, randomizované studii 

fáze III ALSYMPCA (ALpharadin in SYMptomatic Prostate Cancer) u kastračně 

rezistentního karcinomu prostaty se symptomatickými kostními metastázami. Ra-

223 je radioaktivní izotop radia s poločasem přeměny 11,43 dne připravovaný uměle 

z 227Ac/227Th/223Ra generátoru. 223Ra se přeměňuje čtyřmi postupnými alfa přeměnami 

a dvěma beta přeměnami na stabilní izotop 207Pb. 

Na druhou stranu, i cílená alfa terapie má své dosud nedostatečně uspokojivě vyřešené 

problémy. Tím nejvážnějším je bezesporu problematika jaderného odrazu. Efekt jaderného 

odrazu má za důsledek vyvázání dceřiného radionuklidu z původního radiofarmaka, a tedy 

jeho uvolnění do okolní tkáně. Toto vyvázání z původní formy způsobuje ozáření i okolní 

zdravé tkáně, což je silně nežádoucí a může mít za následek například sekundární 

tumorigenezi. Dalším nedořešeným problémem cílené alfa terapie je nedostatečná dozimetrie 

na celulární, popřípadě i subcelulární úrovni [7-8]. 

Vzhledem k tomu, že prvním krokem každé dozimetrické studie je stanovení 

základních parametrů typických pro zvolené buněčné kultury vystavené zvoleným 

radionuklidům, bylo cílem prezentované páce stanovit křivky přežití tří vybraných buněčných 

linií (jak tkáňových, tak nádorových) vystavených jak alfa, tak beta terapeutickým 

radionuklidům, a tím si položit dostatečně široký základ pro následující pokročilejší 

experimenty, které by měly vyústit v pokrok v oblasti dozimetrie cílené alfa terapie. 

 

Materiál a metody 

Jako modelové radionuklidy byly vybrány 223Ra, 153Sm a 186Re. Radium-223 bylo 

používáno v chemické formě chloridu radnatého komerčně označovaného jako 

Xofigo®, 153Sm bylo používáno v komplexu (153Sm)-EDTMP komerčně označovaného jako 

Quadramet® a 186Re bylo používáno v komplexu (186Re)-HEDP komerčně označované jako 

Re-Bone®. Všechny radionuklidy byly použity v rozmezí objemových aktivit 0-8 kBq·mL-1. 

Studované buněčné linie byly V79 (plicní fibroblasty křečka čínského), DU145 (lidská 

prostatická metastazující nádorová linie) a U87 (primární glioblastomová lidská nádorová 

linie) získané z American Type Culture Collection (ATCC). Všechny buněčné linie byly 

kultivovány za standardních podmínek (37 °C, 5 % CO2). Před použitím buněčné kultury, 

byla tato kultura vyjmuta z tekutého dusíku a dva dny předkultivována v živném médiu. 

Buněčná linie V79 byla kultivována ve standardním tekutém médiu (médium Dulbecco’s 

867



Modified Eagle’s Medium, Sigma-Aldrich doplněno 10 % krevního séra Fetal Bovine Serum 

South America Origin, Biosera a 1 % antibiotik Penicillin-Streptomycin, Biosera). Buněčné 

linie DU145 a U87 byly kultivovány v tekutém médiu Eagle's minimum essential medium 

(Sigma-Aldrich) suplementovaném 10 % krevního séra Fetal Bovine Serum of South America 

Origin (Biosera), 1 % Penicillin-Streptomycin (Biosera), 1 % of L-glutamine (Sigma-

Aldrich), 1 % neesenciálních aminokyselin (Sigma-Aldrich) a 1 % pyruvátu (Sigma-Aldrich). 

Po dvoudenní předkultivaci byly buňky trypsinizovány (1 mL 0,5 % Trypsin-EDTA/5 cm2 

kultivační lahve) a přesazeny do 25cm2 kultivačních lahví obsahujících 5 mL živného média, 

ve kterých byly kultivovány následujících 24 h v přítomnosti vždy jednoho terapeutického 

radionuklidu. Aplikované objemové aktivity byly 0-8 kBq·mL-1. Pro ukončení inkubace 

v přítomnosti radionuklidu bylo aktivní médium slito, buňky dvakrát opláchnuty 5 mL 

fosfátového pufru (Lonza) a následně byly trypsinizovány a převedeny do suspenze v níž byla 

stanovena koncentrace buněk pomocí kitu Muse Oxidative Stress Kit, Muse a přístroje Muse 

Cell Analyzer (ke 100 µL kitu bylo přidáno 100 µL suspenze buněk a takto připravený vzorek 

byl po pěti minutách kultivace měřen). Následně byly buňky nasazeny ke kultivaci kolonií 

do šesti jamkových kultivačních misek obsahujících 3 mL příslušného živného média v jedné 

jamce. Kvůli zajištění dobré statistiky bylo z každého vzorku nasazeno šest jamek. Doba 

kultivace v případě buněčné linie V79 byla sedm dnů, v případě buněčných linií DU145 a 

U87 byla doba kultivace čtrnáct dnů. Po ukončení kultivace byly narostlé kolonie obarveny 

roztokem krystalové violeti ve směsi methanolu a vody (75:25 v/v). Poté byly obarvené 

kolonie ručně spočítány. Dosažené výsledky byly následně zpracovány podle uvedených 

vztahů. 

Frakce přeživších buněk f byla vypočtena podle následujícího vztahu: 

 

𝑓 = 𝑎
𝑏

 , [I.] 

 

kde a je počet narostlých kolonií a b je počet nasazených buněk do jamky kultivační destičky. 

Poté byla podle následujícího vztahu bylo vypočtena frakce přeživších buněk  

SF normovaná na slepý vzorek: 

 

 SF = f
f0
∙ 100 % , [II.] 

 

kde f je frakce přeživších buněk při nenulové radioaktivitě, f0 je frakce přeživších 
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buněk ve slepém vzorku (nulová aktivita radionuklidu). 

Nejistota stanovení frakce přeživších buněk SF reprezentovaná úsečkami nejistot byla 

vypočtena podle zákona o šíření chyb. 

 

Výsledky a diskuse 

Na obrázcích 1-3 jsou uvedené křivky přežití sledovaných buněčných linií V79, 

DU145 a U87 vystavených záření alfa 223Ra a záření beta 153Sm a 186Re.  
Obr. 1. Křivky přežití buněčné linie V79 

Semilogaritmická závislost frakce přeživších buněk SF na objemové aktivitě Av použitých radionuklidů 
(viz legenda). 
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Obr. 2. Křivky přežití buněčné linie DU145  

Semilogaritmická závislost frakce přeživších buněk SF na objemové aktivitě Av použitých radionuklidů 
(viz legenda). 

Obr. 3. Křivky přežití buněčné linie U87  
Semilogaritmická závislost frakce přeživších buněk SF na objemové aktivitě Av použitých radionuklidů 

(viz legenda). 
 

Ze všech tří uvedených obrázků je na první pohled patrné, že všechny sledované 

buněčné linie byly nejcitlivější vůči záření alfa 223Ra. Citlivost testovaných buněčných linií 

na záření beta 153Sm a 186Re je ve všech případech v rámci experimentální chyby srovnatelná. 

Tato skutečnost je dozajista spojena s energií, která je jednotlivými radionuklidy předávána 

ozařovanému objemu při rozpadu jednoho atomu a hodnotou lineárního přenosu energie 

(LET), která je u alfa zářičů vyšší ve srovnání s beta zářiči. V případě 223Ra je to 27,4 

MeV, 153Sm při jednom rozpadu uvolní energii 0,81 MeV a 186Re na jeden rozpad uvolní 

energii 1,03 MeV.  

 

Závěr 

Všechny křivky přežití odpovídají lineárně-kvadratickému modelu. Bylo zjištěno, 

že citlivost obou nádorových linií vůči účinkům alfa či beta záření je vyšší v porovnání 

s tkáňovou linií V79. Dále bylo ověřeno, že citlivost všech testovaných buněčných linií 

je v našem experimentálním uspořádání vyšší vůči účinkům alfa záření než vůči účinkům beta 

záření za všech hodnot aplikovaných objemových aktivit. 

Provedené experimenty ukázaly, že zvolená metodika je aplikovatelná na studium 

vlivu terapeutických radionuklidů na jak tkáňové, tak nádorové buněčné linie a lze ji využít 
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i v budoucím pokročilejším studiu dozimetrie cílené alfa terapie na celulární, popřípadě 

subcelulární úrovni. 
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Abstract 
Stereoselective synthesis of 3,4-disubstitued pyrrolidines  
Structural motif of chiral pyrrolidines is often occurred in many antibiotics as well as in anti-tumour, 

anti-virotic and anti-inflammatory agents. Organocatalytic asymmetric Michael addition of aldehydes to 
nitroalkenes is the first and a key step of synthesis. Chiral organocatalysts, especially bifunctional 
(thio)squaramides and thioureas provided stereoselective course of the process. 
 

Keywords: pyrrolidines; organocatalysis; bifunctional catalysts 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Michaelova adícia aldehydov na rôzne nitroalkény je prvým krokom v syntéze 

chirálnych 3,4-disubstituovaných pyrolidínov, ktoré sú vhodnými kandidátmi pre nové typy 

antibiotík. Z hľadiska biologickej aktivity je dôležité priestorové usporiadanie substituentov 

na stereogénnom centre, preto sú tieto reakcie často katalyzované chirálnymi 

organokatalyzátormi (Obr. 1) [1]. 

+
N
H

Ph

OSiMe3

Ph (10 mol%)

H

O
R1 R2OOC

NO2
C1

voda, kys. benzoová
H

O

R1

COOR2

NO2

R1 = Me, nPr, iPr, iBu, Ph, Bn
R2 = Me, tBu, nBu, cHex, Ph, Bn, 4-BrC6H4, 2-BrC6H4, 4-OMeC6H4, furán-2-yl

67-90 %,  syn/anti 98:1, e.e. 98 %

 
Obr. 1. Michaelova adícia katalyzovaná Jørgensenovým-Hayashiho katalyzátorom 

 
Druhým krokom v syntéze pyrolidínov je redukcia nitroskupiny na aminoskupinu. 

Následne dochádza k vnútromolekulovej reakcii za vzniku 3,4-disubstituovaného pyrolidínu. 

K redukcii dochádza najčastejšie pôsobením aktivovaného zinku v kyseline octovej (Obr. 2), 

alebo paládiom katalyzovanou hydrogenáciou [2, 3]. 

H

O

NO2

Ph

Me

Zn

AcOH, H2O, 0 °C    r.t. NH

Ph

Me
 

Obr. 2. Redukcia a následná cyklizácia Michaelových aduktov 
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Našim cieľom bolo študovať stereoselektívnu Michaelovu adíciu aldehydov na 

nitroalkény s použitím rôznych bifunkčných organokatalyzátorov, najmä skvaramidov 

a tiomočovín, ako aj reduktívnu cyklizáciu vzniknutých aduktov na príslušné 3,4-

disubstituované pyrolidíny (Obr. 3). 

 

NO2

R1

O

R2

+

organokatalytická
Michaelova adícia

O2N

O

R2
R1

1. redukcia
2. cyklizácia

H
N

R2
R1

R1 = furán-2-yl, naftalén-1-yl, Ph
R2 = alkyl, aryl, heteroaryl, alkoxy, aryloxy, alkyltiol  

Obr. 3. Michaelova adícia s následnou redukciou a cyklizáciou 
 

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. 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.  

Pomer enantiomérov pripravených látok bol určený metódou HPLC s kolónou 

s chirálnou stacionárnou fázou s UV detektorom. 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 Michaelových adíciách sme používali komerčne dostupné východiskové látky, ale 

aj látky pripravené v našom laboratóriu. Nitroalkény 1a a 1b boli pripravené Henryho 

nitroaldolovou kondenzáciou vo výťažkoch 78 a 36 % (Obr. 4) [4, 5, 6]. 

R H

O CH3NO2, AcONH4

AcOH, 80 °C, 5h NO2
R 2a, R = naftalén-1-yl      78 %

2b, R = 4-CF3C6H4         36 %
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Obr. 4. Príprava východiskových látok 

 
Michaelove adície 

V Michaelových adíciách boli použité katalyzátory C1–C5. Katalyzátory C3–C5 boli 

pripravené v našom laboratóriu (Obr. 5). 
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Obr. 5. Katalyzátory použité v Michaelových adíciách 

 

Michaelova adícia hexanálu (1a) na rôzne nitroalkény (2a-e) bola katalyzovaná 

katalyzátormi C1–C5. Pomery diastereomérov aj enantiomérov pripravených aduktov sú 

v tabuľke 1. Podľa literatúry bol v podobných reakciách najlepší Hayashiho-Jörgensenov 

katalyzátor C1, ktorý aktivuje aldehyd tvorbou enamínu. Tento katalyzátor sme použili 

v reakcii hexanálu (1a) s 2-nitrovinylfuránom (2c) a produkt 3ac sme získali vo výťažku 61 % 

s pomerom diastereomérov 1:1 a pomery enantiomérov boli 14:86 (majoritný diasteromér) a 

88:12 (minoritný diasteromér). Racemát (pre potreby stanovenia e.r. metódou HPLC) sme 

pripravili za katalýzy pyrolidínom C2, prípadne kombináciou pyrolidínu so Schreinerovou 

tiomočovinou (C3). S katalyzátorom C4, ktorý aktivuje substráty vodíkovými väzbami aj 

prostredníctvom enamínu, sme produkt Michaelovej adície získali vo výťažkoch 78 % (3bd), 

93 % (3cd), 93 % (3ce) a 78 % (3be), pomery diastereomérov boli 80:20 (3bd), 82:18 (3cd), 

83:17 (3ce) a 83:17 (3be) a pomery enantiomérov dosahovali hodnoty 86:14 a 90:10 

(3cd), 89:11 a 92:81(3be), pri adukte 3ce sme pomer enantiomérov stanovili len pre majoritný 

diastereomér 92:8 a pri adukte 3bd bol pomer enantiomérov nedetekovateľný. Ak sme použili 

katalyzátor C5, ktorý sa od C4 líši len jednou metylénovou skupinou, produkt sme v prípade 

naftalénového nitroalkénu (2a) získali s výťažkom 80 %, pomer diasteremérov bol 91:9 

a pomer enantiomérov bol 81:19 pre majoritný a 58:42 pre minoritný enantiomér. Túto adíciu 

sme uskutočnili aj bez rozpúšťadla v guľovom mlyne s využitím mechanickej aktivácie. 

Produkt (3aa) sme získali vo výťažku 45 %, pomer diastereomérov bol 94:6 a pomery 

enantiomérov boli 67:33 a 21:79. Katalyzátor C5 sme použili v adícii hexanálu na nitroalkén 
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2b. Produkt (3ab) sme získali vo výťažku 50 %, pomer diastereomérov bol 71:29 a pomery 

enantiomérov boli 91:9 a 94:6. Adíciu hexanálu (1a) na furánový nitroalkén (2c) sme 

uskutočnili aj za katalýzy katalyzátorom C5, produkt sme získali vo výťažku 98 % 

s pomerom diastereomérov 75:25 a pomery enantiomérov boli 15:85 a 82:18. Adícia 3-

fenylpropanálu (1b) na naftalénový nitroalkén 2a bola katalyzovaná katalyzátorom C5 

v guľovom mlyne a produkt sme izolovali s 47 % výťažkom, pomer diastereomérov bol 93:7 

a pomery enantiomérov boli 78:22 a 81:19. V guľovom mlyne sme študovali aj adíciu 

valeraldehydu (1c) na naftalénový nitroalkén 2a za katalýzy katalyzátorom C5 a produkt 3ca 

sme získali vo výťažku 77 % s pomerom diastereomérov 96:4 a pomery enantiomérov boli 

31:69 a 86:14 (Obr.6., Tab. 1.).  

 

O

H
NO2+ O2N

R2

R1
H

Okatalyzátor (15 mol%)
PhCOOH (10 mol %)

 r.t., bez rozpúšťadla
alebo     22 Hz2a R2= naftalén-1-yl

2b R2= 4-CF3C6H4
2c R2= furán-2-yl
2d R2= COOBn
2e R2= COOMe

R2R1

1a R1= nBu
1b R1= Bn
1c R1= nPr

3aa, 3ab, 3ac, 3ba, 3ca,
3bd, 3cd, 3ce, 3be

  
Obr. 6. Michaelove adície aldehydov na nitroalkény 

 

Tab. 1. Vplyv katalyzátorov na priebeh Michaelove adície 
aldehyd nitroalkén katalyzátor produkt čas výťažok d.r. e.r. (major/minor) 

1a 2c C1 3ac 24 61 50:50 14:86/88:12 
1b 2a C2 3ba 3a 72 94:6 48:52/51:49 
1b 2d C4 3bd 5b 78 80:20 n.d. 
1c 2d C4 3cd 5b 93 82:18 86:14/90:10 
1c 2e C4 3ce 4b 93 83:17 92:8/n.d. 
1b 2e C4 3be 8b 78 83:17 89:11/92:8 
1a 2a C5 3aa 24 80 91:9 81:19/58:42 
1a 2a C5 3aa 3a 45 94:6 67:33/21:79 
1a 2b C5 3ab 24 50 71:29 91:9/94:6 
1a 2c C5 3ac 24 98 75:25 15:85/82:18 
1b 2a C5 3ba 3a 47 93:7 78:22/81:19 
1c 2a C5 3ca 3a 77 96:4 31:69/86:14 

aguľový mlyn,  
breakcia v DCM 

 

Michaelove adukty (nitroaldehydy) sme redukcii aktivovaným zinkom v 50 % 

kyseline octovej, pričom vzniknutá aminoskupina reagovala vnútromolekulovo s aldehydovou 

skupinou a vznikali 3,4-disubstituované pyrolidíny. Pyrolidíny 4–6 sme pripravili vo 

výťažkoch 18–52 % (Obr. 7.). 
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3aa R = nBu                                              
3ba R = Bn                                               
3ca R = nPr

4 R = nBu (46 %)
5 R = Bn (18 %)
6 R = nPr (52 %)

 
Obr. 7. Cyklizácie aduktov s naftalénovým skeletom 

  

Adukty pripravené z metyl-nitroakrylátu 3be a 3ce boli taktiež redukované 

aktivovaným zinkom. Pyrolidíny 7 a 8 sme získali vo výťažkoch 55 % (7) a 68 % (8) (Obr. 

8.). 

 

O2N
H

O

R

aktivovaný Zn

50 % AcOH
HN

R

O3be R = nPr 
3ce R = Bn

7 R = nPr (55 %)
8 R = Bn (68 %)

MeO O MeO

  
Obr. 8. Cyklizácia aduktov vyrobených z nitroakrylátov 

 

Záver 

Michaelove adukty boli pripravené v 45–98 % výťažkoch, s pomerom diastereomérov 

v rozmedzí 50:50–96:4, pomery enantiomérov dosahovali maximálne 94:6. Chirálne 3,4-

disubstituované deriváty pyrolidínu sme pripravili vo výťažkoch 18–68 %. 
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Abstract 
 Fluorescence dyes based on 4,7-bis(phenylethynyl)benzothiazole for bioimaging 

We report herein a synthesis of π-conjugated benzothiazoles substituted at the C-4 and C-7 positions 
with phenylacetylenes decorated with various electron-accepting and electron-donating groups. Target 
compounds were prepared from 4,7-dibromo-2-methylbenzothiazole, trimethylsilylacetylene and corresponding 
para-substituted iodobenzenes using palladium catalyzed Sonogashira cross-coupling reactions, and were 
characterized by 1H and 13C NMR, HRMS and UV-Vis absorption and emission spectroscopies. Most of the title 
compounds exhibit high fluorescence quantum yields and are computed to display large two-photon absorption 
(TPA) cross-sections, making them attractive as diagnostic agents in 3D fluorescence imaging.  
  

Keywords: acetylenes; benzothiazole; donor-acceptor systems; fluorescence; TPA; UV-Vis 

 

Úvod a formulácia cieľa  

 Zlúčeniny benzotiazolu s elektróndonornými  a/alebo elektrónakceptórnymi 

funkčnými skupinami sa využívajú ako farbivá  v rôznych oblastiach optoelektroniky, ako 

napr. organické svetlo emitujúce diódy (OLED) alebo aktívne komponenty zariadení 

využívajúce nelineárne optické (NLO) javy [1,2]. Tieto deriváty sa najčastejšie pripravujú 

prostredníctvom  cross-couplingových reakcií katalyzovaných zlúčeninami paládia, ako je 

demonštrované na Obr. 1. pre sériu kvadrupolárnych, 2,6-disubstituovaných benzotiazolov, 

ktoré vykazovali vysokú dvojfotónovú absorpciu [3]. 

N

SI
I + R2N

N

S

R2N

NR2

R=CH3 (80 %)   R=Ph (74 %)
R=CH2CH2OAc (57 %)
R=CH2CH2OH (66 %)

Pd(PPh3)2Cl2
CuI, Et3N

THF

 
Obr. 1. Príprava 2,6-disubstituovaných benzotiazolov  

  

Pri syntéze 4,7-disubstituovaných benzotiazolov, u ktorých možno tiež očakávať 

vysokú nelineárnu optickú odozvu ako aj vynikajúce fluorescenčné vlastnosti, sme vychádzali 

z analogických postupov publikovaných pre disubstituované benzotiadiazoly. Autori 
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vychádzali z 4,7-bis(etinyl)benzotiadiazolu, ktorý reagoval s 4-jódtrifenylamínom za katalýzy 

PdCl2(PPh3)2, CuI a trietylamínu v THF (Obr. 2.) [4]. 

Pd(PPh3)2Cl2
CuI, Et3N

THFN
S

N
+

N

I

N
S

N

N N

(11 %)

 

Obr. 2. Príprava donorne disubstituovaného benzotiadiazolu  
 

Iní autori pripravili obdobne derivát benzotiadiazolu s akceptorným metylesterom 

kyseliny izoftalovej vo výťažku 80 % (Obr. 3). Produkt s etinylénovým premostením ďalej 

použili pri príprave metaloorganických sietí [5]. 

N
S

N

Br

Br

(PPh3)2PdCl2, 
CuI, Et3N

DMF, 70°C, 24 h
+

N
S

N
O

O

O

O

O
O

O
O

O
O

O
O

(80%)
 

Obr. 3. Príprava akceptorne substituovaného benzotiadiazolu  
  

Podobne pripravili Keshtov a kolektív bis(fenyletinyl)arény vo výťažkoch 78-81%, 

vychádzajúc z 1,4-dibrómbenzénu, ktorý reagoval s fenylacetylénom alebo 4-fluórfenyl-

acetylénom za podmienok Sonogashirovho cross-couplingu (Obr. 4.).[6,7]   
Br

Br

+ R
(PPh3)2PdCl2,CuI

Et3N
R R

R=F (78%)
R=H (81%)  

Obr. 4. Príprava substituovaných bis(fenyletinyl)arénov pomocou Sonogashirovho cross-couplingovej 
reakcie 

  

Cieľom tejto práce je príprava elektróndonorne a elektrónakceptorne substituovaných 

derivátov 4,7-bis(fenyletinyl)benzotiazolu, ktorých vlastnosti budú študované pomocou UV-

Vis absorpčnej a emisnej spektroskopie, ako aj použitím laserom indukovanej fluorescencie 
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v blízkej infračervenej oblasti. Takéto zlúčeniny by mohli nájsť využitie vo fluorescenčnom 

značení, ktoré je obzvlášť populárne v biochémii a biológii (Obr. 5) [8].  

 
Obr. 5. Príklady fluorescenčne značených bunkových organel. a) mitochondria, d) Golgiho aparát 

a proteínov b) aktín, c) tubulín, e) vinkulín, f) histón   
 

Materiál a metódy  

Všetky použité rozpúšťadlá boli pred použitím destilované. Tetrahydrofurán bol 

sušený pomocou sodíka, trietylamín a dichlórmetán boli sušené pomocou CaH2. Na tenko 

vrstvovú chromatografiu boli použité platničky Silicagel 60 F254 (Merck), detekcia škvŕn sa 

robila pomocou UV svetla (254 nm). Na chromatografiu bol použitý silikagél Merck 60. 

NMR spektrá boli namerané na prístroji VNMRS s pracovnou frekvenciu 600 MHz pre 1H 

NMR a 151 MHz pre 13C NMR s tetrametylsilánom ako vnútorným štandardom. UV-Vis 

spektrá boli merané na prístroji Hewlett Packard 8452A Diode Array Specrofotometer 

a fluorescenčné spektrá boli merané na prístroji Edinburg Photonics FLS920.  

 

Výsledky a diskusia  

 Pri syntéze cieľových zlúčenín sme vychádzali z 1,4-dibrómbenzénu (1), ktorý bol 

nitrovaný dymivou kys. dusičnou za vzniku 2,5-dibrómnitrobenzénu (2) [9]. V ďalšom kroku 

bol nitroderivát 2 zredukovaný chloridom cínnatým na 2,5-dibrómanilín (3). Acetyláciou 3 

pomocou anhydridu kyseliny octovej a dimetylaminopyridínu sme pripravili 2,5-

dibrómacetanilid (4, viď Obr. 6.).  
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Obr. 6. Príprava 2,5-dibrómacetanilidu z 1,4-dibrómbenzénu  
  

Tionáciou 4 s P4S10 sme pripravili 2,5-dibrómtioacetanilid (5), ktorý sme 

Jacobsonovou oxidačnou cyklizáciou s K3[Fe(CN)6] transformovali na 4,7-dibróm-2-

metylbenzotiazol (6). Následným Sonogashirovým cross-couplingom 

s trimetylsilylacetylénom sme pripravili 4,7-bis[(trimetylsilyl)etinyl]-2-metylbenzotiazol (7) 

(Obr. 7.) [10]. 
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Obr. 7. Príprava 4,7-bis[(trimetylsilyl)etinyl]-2-metylbenzotiazolu 

  

V ďalšom kroku sme odstránili chrániacu trimetylsilylovú skupinu pomocou KOH v 

metanole za vzniku 4,7-dietinyl-2-metylbenzotiazolu (8), ktorý slúžil ako univerzálny 

východiskový substrát pre prípravu série cieľových zlúčenín 9R (Obr. 8.) 

s elektrónakceptórnym substituentom prostredníctvom Pd-katalyzovaného couplingu 

s príslušnými para-substituovanými derivátmi jódbenzénu [4].  
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Obr. 8. Príprava cieľových zlúčenín 9R 
  

Pri syntéze sme sa zamerali aj na prípravu donorne-substituovaných benzotiazolov 

vychádzajúc z dibróm derivátu 6, ktorý reagoval s 4-etinyl-trifenylamínom (10) za vzniku 

očákavaného produktu 11 (Obr. 9.).  
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Obr. 9. Príprava donorne-substituovaného 4,7-bis(fenyletinyl)benzotiazolu  

  

Pripravené finálne zlúčeniny boli charakterizované UV-Vis absorpčnou a emisnou 

spektroskopiou. Spektrá namerané v toluéne sú zobrazené na Obr. 10. a stanovené spektrálne 

charakteristiky (absorpčné a emisné maximá, molárne absorpčné koeficienty a fluorescenčné 

kvantové výťažky) sú uvedené v Tab. 1. 

 
Tab. 1. Fotofyzikálne charakteristiky zlúčenín 9R v toluéne (merané pri c = 1.10-5 M) 

Zlúčenina λA [nm] ε [mol.dm-3.cm-1] λF [nm] ΦF 
9R-F 344 52700 370/388 0,78 

9R-CF3 348 27100 375/394 0,67 
9R-CN 356 45000 389/409 0,34 
9R-NO2 376 74800 486/520 0,01 
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Obr. 10. Absorpčné a emisné spektrá finálnych látok v toluéne 

 
Záver 
 Modifikáciou predchádzajúcich postupov[7] sa nám podarilo zoptimalizovať syntézu a 

zvýšiť výťažok 4,7-dibróm-2-metylbenzotiazolu, ktorý slúži ako univerzálny substrát pri 

príprave cieľových zlúčenín. Sonogashirovým cross-couplingom 4,7-dibróm-2-

metylbenzotiazolu s trimetylsilylacetylénom a následnou deprotekciou trimetylsilylovej 

skupiny sme pripravili  4,7-dietinyl-2-metylbenzotiazol, ktorý sme použili v cross-

couplingových reakciách s derivátmi jódbenzénu. Takto sme doposiaľ pripravili 5 cieľových 

štruktúr, z ktorých väčšina (okrem NO2-derivátu) vykazuje dobré až excelentné fluorescenčné 

vlastnosti. Zavedenie elektróndonorných skupín (NPh2) vedie tiež k vysokým hodnotám 

účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie v blízkej infračervenej oblasti. V ďalšom výskume 

sa zameriame na modifikáciu tiazolového skeletu v cieľových 4,7-bis(fenyletinyl)-

benzotiazoloch 9R Michaelovou adíciou s estermi kys. acetylén-1,2-dikarboxylovej za vzniku 

prikondenzovaného pyridónového jadra [11]. Táto modifikácia povedie po hydrolýze 

k zlúčeninám s postrannými karboxylovými skupinami. Okrem zvýšenej rozpustnosti 

v polárnych organických médiach a vo vode možno tiež očakávať zlepšenie fluorescencie 

vďaka rozšíreniu rigidného heteroaromatického skeletu.  

 
Poďakovanie 

Tento výskum bol uskutočnený v rámci riešenia projektov financovaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (VEGA, grant 1/0712/18), Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja (grant APVV-17-0324) ako aj Európskou komisiou v rámci 

programu Marie Skłodowska-Curie (TWOSENSE, grant č. 752285). 

 

882



Zoznam použitej literatúry 

[1] Lin T. C., Huang Y. J., Chen Y. F., et al. (2010) Tetrahedron 66, p. 1375 

[2] Yao D., Zhao S., Guo J., et al. (2011) J. Mater. Chem. 21, p. 3568 

[3] Hrobáriková V., Hrobárik P., Gajdoš P., et al. (2010) J. Org. Chem. 75, p. 3053 

[4] Kato S., Matsumoto T., Shigeiwa M., et al. (2006) Chem. Eur. J. 12, p. 2303 

[5] Luo X., Kan L., Li X., et al. (2016) Crystal Growth & Design 12, p. 7301 

[6] Keshtov M. L., Petrovskii P. V., Stakhanov A. S., et al. (2009) Doklady Chemistry 429, p. 

206 

[7] Keshtov M. L., Rusanov A. L., Belomoina N. M., et al. (1997) Russ. Chem. Bull. 46, p. 

1794 

[8] Microscopy resource center [Citované: 16. marca 2019] 

<http://olympus.magnet.fsu.edu/primer/techniques/confocal/applications/fpcolorpalette.ht

ml> 

[9] Maya F., Tour J. M. (2004) Tetrahedron 60, p. 81 

[10] Zhang Y., Yue X., Kim B., et al. (2014) Chem. Eur. J. 20, p. 7249 

[11] Konwar D., Boruah R. C., Sandhu J. S. (1986) Heterocycles 24, p. 3369 

883

http://olympus.magnet.fsu.edu/primer/techniques/confocal/applications/fpcolorpalette.html
http://olympus.magnet.fsu.edu/primer/techniques/confocal/applications/fpcolorpalette.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040402003017526?via%3Dihub%23!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00404020


Příprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitu 
 

Martin Palušák, Ján Kozempel, Martin Vlk 
 

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Katedra 
jaderné chemie, Břehová 7, 115 19, Praha 1, Česká republika; palusma1@fjfi.cvut.cz 

 
 

Abstract 
Synthesis and characterisation of oxidized graphen structure. 
The objecive of this work was acomplex analysis of graphene-oxides. Popularity of this material has 

significantly increased over last years. One of the problematic properties of this materiál is its uncertain 
structure. Therefore, one of the objectives of this work was confirmation of its predicted structure and analysis of 
possible structural changes this material might undergo during various chemical reactions. The last objective was 
development of graphene-oxide and polyacrylnitrile based sorbents. As graphene-oxide sorbents developed in 
our laboratory produced very promising results, their sorption properties have been tested in polyakrylnitrile 
matrix using range of selected cations. 
 

Key words: graphene oxide; NMR spectroscopy; sorbent; PAN 

 

Úvod a formulace cíle 

Grafen oxid (GO) je perspektivní materiál, který postupně nachází díky svým 

specifickým vlastnostem velké využití v různých odvětvích výzkumu a průmyslových 

aplikací, například jako materiály pro konstrukci generátorů radionuklidů nebo jako náplně 

filtrů pro retenci radionuklidů.  Grafen oxid obsahuje uhlíkovou kostru, na které jsou 

navázány oxidované skupiny, které se podle některých modelů, odlišují formou a množstvím 

jednotlivých oxidačních skupin. Některé zdroje uvádí pouze epoxidové skupiny, jiné uvádí 

navíc hydroxidové, karboxylové i karbonylové skupiny.[1]  Analýza struktury GO je však 

problematická díky nerozpustnosti tohoto materiálu v obvyklých rozpouštědlech,[2]. Navíc 

struktury GO se mohou lišit podle zvolené metody syntézy nebo purifikace. Správné 

pochopení struktury GO pak otevírá nové možnosti při jeho využití. Jednou z možných 

aplikací je sorpce velké škály kationtů z vody. K vytvoření účinného sorbentu je potřeba 

převést GO do správné formy. 

Cílem této práce je tedy syntéza GO Tourovou metodo a určení struktury připraveného 

GO pomocí nukleární magnetické resonance v pevné fázi. Následně pak vytvoření kompozitu 

GO a polyakrylonitrilu (PAN) a jeho studium, jako sorbentu pro celou řadu kationtů, díky 

specifickým vlastnostem GO[3-5]. V poslední části je úkolem otestovat vytvořené GO-PAN 

matrice, jako vhodný materiál pro sorpci kationtů z vody. 
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Materiál a metody 

Byly připraveny vzorky GO Tourovou metodou, které se lišily přidaným množstvím 

oxidačního činidla. Bylo naváženo 1 g grafitu, který byl převeden do roztoku koncentrované 

kyseliny sírové (135 ml) a koncentrované kyseliny fosforečné (15 ml). Do této směsi byl za 

stálého míchání přidán manganistan draselný v množství 3 g (GO_SXII) a 6 g (GO_SXI). Za 

stálého míchání byla směs ponechána ve vodní lázni při teplotě 50 °C po dobu 12 hodin. Po 

vychladnutí na laboratorní teplotu byl vzorek nalit na led (100 g) s 3 ml H2O2 (30%) pro 

vzorek GO_SXI a 1,5 ml pro vzorek GO_SXII. Následně byly vzorky GO_SXI a GO_SXII 

převedeny do centrifugačních zkumavek a centrifugovány na 4000 ot./min po dobu 15 minut, 

poté byl supernatant v obou vzorcích dekantován a vzorky GO byly doplněn ethanolem (50 

ml) a rozmíchány v centrifugačních zkumavkách. Po centrifugaci byly vzorky převedeny do 

250ml baňky a následně byly odpařovány na vakuové odparce a dosušen na vakuové lince. 

Dále byly vzorky GO_SXI a GO_SXII charakterizovány pomocí NMR na pevné fázi. 

Byly vytvořeny tři různé sorbenty, kde bylo přidáno 10 % hmotnosti daného sorpčního 

materiálu, a zbytek tvořil pojivý materiál PAN. První sorbent dále označený S1 byl vytvořen 

ze GO_SXI, další sorbent, který bude označován S2, byl vytvořen z GO_SXII, a poslední 

sorbent byl vytvořen z grafitu, který byl použit jako výchozí materiál na výrobu GO, dále jako 

S3. Vzorky sorbentů byly připraveny následovným postupem: navážky 0,5 g každého vzorku 

GO_SXI, GO_SXII a grafitu, ze kterého byly vzorky GO připraveny. Následně bylo navážené 

množství převedeno do 50 ml DMSO. Takto vytvořené vzorky byly suspendovány 

ultazvukem 2x po dobu 10 minut, aby došlo k homogenizaci roztoků. K připraveným směsím 

bylo přidáno 5 g PANu, který se nechal v roztoku DMSO a GO rozpustit a následně byla 

výsledná směs důkladně homogenizována. Připravená směs byla nalita do aparatury, která za 

stálého přísunu vzduchu pod tlakem 5 bar rozprašovala homogenizovanou směs do 

destilované vody. Vzniklé kompozitní sféry obsahující PAN s grafitem, GO_SXI a GO_SXII 

byly sedimentovány a promyty destilovanou vodou a frakcionovány pomocí sít. Nejprve byly 

odděleny kuličky větší než 0,8 mm, poté kuličky větší než 0,3 mm a nakonec byl použit filtr 

s póry 0,1 mm. Zbytek produktu byl odstraněn.  

Výše připravené vzorky z PAN a GO_SXI (S1), GO_SXII (S2) a grafitu (S3) byly dále 

studovány. Nejprve byl naváženy (0,0350 g) vytvořené sorbenty o velikosti sorbentu 0,8-0,3 

mm a následně, byl k navážce přidán vždy přídavek 10 ml ultračisté vody, která měla 

upravené pH pomocí čisté kyseliny dusičné nebo čistého hydroxidu draselného (pH=3, 5, 7 a 

9). Následně bylo do vybraných vzorků přidáno 100 µl standardů S12 a S29 obsahující prvky: 

B, Ge, Mo, Nb, P, Re, Si, S, Ta, Ti, W, Zr o koncentraci 10 µg/ml v kyselině fluorovodíkové 
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(< 0,1%) pro S12. Prvky: Al, As, Ba, Be, Bi, Cd, Ca, Cs, Cr, Co, Cu, Ga, In, Fe, Pb, Li, Mg, 

Mn, Ni, K, Rb, Se, Ag, Na, Sr, Tl, U, V, Zn o koncentraci 10 µg/ml v 2-5% kyselině dusičné 

pro S29. Vzorky byly následně kontaktovány po dobu 58 hodin, aby došlo k úplnému 

ustanovení rovnováhy mezi sorbenty a přidaným standardem. Po 58 hodinách bylo z každého 

vzorku odebráno 5 ml, které byly následně měřeny pomocí ICP-MS. Měření ICP-MS 

probíhala na přístroji HPST 7500 v multi-prvkovém režimu bez kolizního plynu a rovněž ve 

vodíkovém a héliovém kolizním programu. Vzorky (1 mg) byly suspendovány v ultračisté 

vodě a dávkovány do nebulizační komory peristaltickým čerpadlem přes automatický 

dávkovač vzorků v každém programu po dobu 60 s. Jako kalibrační standardy byly použity 

multi-prvkové roztoky o koncentraci 10 mg/L ve směsi 2% kyselině dusičné a fluorovodíkové 

(< 0,1%) série č. F96350 a č. 163665. Data byla zpracována v programu Mass Hunter 1.01.  

 

Výsledky a diskuze 

V první fázi proběhla analýza vzorků GO_SXI a GO_SXII, spektra jsou znázorněna na 

obrázcích 1 a 2. U vzorku GO_SXI je vidět větší stupeň oxidace s přidanými oxidovanými 

skupinami (karboxylovými a karbonylovými), oproti vzorku GO_SXII, kde se nacházejí 

pouze epoxidové a hydroxylové skupiny a poměrně intenzivní signál grafenu. 

 
Obr. 1.: NMR spektra GO_SXI s označenými signály 
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Obr. 2.: NMR spektra GO_SXII s označenými signály 

 

V dalším kroku proběhlo testování sorpce vytvořených sorbentů GO-PAN. Výsledné 

grafy z těchto experimentů jsou uvedeny na obrázku 3 kde jsou uvedeny prvky obsažené 

v prvním testovaném standardu S12 a na obrázku 4, kde jsou uvedeny výsledky sorpce pro 

druhý testovaný standard S29. V grafu je vždy uvedeno procento sorpce, které bylo 

vypočteno, jako rozdíl původní koncentrace c0 a koncentrace iontů po sorpci cs vydělený 

původní koncentrací c0: rovnice I. 

𝑠 =
𝑐0 − 𝑐𝑠
𝑐0

∗ 100 [%] [I.] 

 

Z grafů je patrné vyšší procento sorpce pro většinu prvků pro sorbenty vytvořené z GO 

oproti sorbentu vytvořeného z původního grafitu. U některých prvků jsou však vidět jisté 

odchylky, například rhenium a selen mají nízké procento sorpce u všech sorbentů. Rubidium 

má pak vysoké procento sorpce pouze u více oxidovaného GO a u chromu, galia a bismutu 

jsou vysoké procenta sorpce pro všechny tři vytvořené sorbenty. 
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Obr. 3.:Procento sorpce s pro jednotlivé prvky a sorbenty standardu S12 

 

 
Obr. 4.:Procento sorpce s pro jednotlivé prvky a sorbenty standardu S29 
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Závěr 

Byly připraveny vzorky GO s různým stupněm oxidace a bylo určeno, které oxidační 

skupiny obsahují, dále byl otestován vliv množství oxidačního činidla na výslednou strukturu 

GO, kde byly zjištěny poměrně značné rozdíly výsledné struktury GO. Ze vzorků GO byly 

vytvořeny sorbenty na bázi PAN, jejichž funkčnost pak byla testována na dvou různých 

standardech. Zde byla zjištěna poměrně vysoká účinnost sorpce pro většinu testovaných 

prvků. U vzorků S1 a S2 není vidět žádný trend závislosti stupně oxidace na sorpčních 

vlastnostech. Tento jev by mohl být způsoben vyšším obsahem grafenu u vzorku GO_SXII 

oproti vzorku GO_SXI, jelikož sorpční vlastnosti grafenu jsou také velice dobré, mohlo 

docházek k sorpci právě na grafen. U vzorku S3 je pak patrná snížená sorpční kapacita, u 

většiny prvků je procento sorpce okolo 10 % nižší než u vzorků vytvořených z GO.  
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Abstract 

Thermal decomposition of glycolato peroxido complexes of vanadium(V) 
All previously prepared glycolato peroxidovanadium complexes with the general formula 

[M(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · H2O (M = Ni2+, Co2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+) are isostructured complexes. The 
thermal stability of the prepared complexes was monitored by TG and DTA records of samples up to 50 mg. The 
thermal decomposition of the isostructured complexes, although conducted under comparable conditions, shows 
differences in the release of water molecules, peroxidoligand, and glycolato ligand. Using X-ray powder 
analysis, we attempted to supplement information for the identification of the thermal decomposition products of 
glycolato peroxidovanadium complexes up to temperature 550 ° C and 650 ° C from 100 and 200 mg samples. 

 
Keywords: thermal decomposition; thermal analysis; glycolato peroxidovanadium complexes 

 
Úvod a formulácia cieľa 

 Syntézy peroxidovanadičnanov s biogénnymi ligandami sú zaujímavé najmä 

z hľadiska ich potenciálneho využitia v bioanorganickej chémii. V minulosti bola pripravená 

celá séria glykoláto-peroxidokomplexov vanádu (V), ktoré obsahujú organický ligand – 

kyselinu glykolovú: M2[V2O2(O2)2(glyc)2]·xH2O, x = 0 - 2, (M = K+, Cs+, NH4
+, NPr4

+, 

NBu4
+),[M(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O, kde M = Ni2+, Co2+, Zn2+, Cu2+, Mn2+ a 

H2en[V2O2(O2)2(glyc)2]·4H2O,(en = etán-1,2-diamín)[1-4]. Charakterizáciu izolovaných 

kom-plexov vhodne dopĺňajú informácie o ich termickej stabilite, ktorú je možné sledovať 

pomocou termickej analýzy. Zároveň, počas termického rozkladu látok môžu vznikať stabilné 

medziprodukty rozkladu, čo môže viesť k príprave nových zlúčenín [5]. Vďaka termickému 

rozkladu peroxidovanadičnanov boli v minulosti pripravené z kryštalohydrátov bezvodé 

komplexy (napr. komplex K[VO(O2)ada] z K[VO(O2)ada] · H2O [9]), prípadne úplne nové 

peroxidokomplexy, ktoré nebolo možné získať z roztokov (napr. zlúčeniny 

K4[V2O6(O2)] · 3H2O, K3[V2F3O2(O2)3] · HF [5]). 

Vo všeobecnosti termické rozklady peroxidokomplexov vanádu (V) majú veľmi 

podobný priebeh. Pri väčšine rozkladov sa ako prvé uvoľňujú molekuly kryštálovej vody (ak 

sú prítomné v štruktúre látok), čo je možné pozorovať na DTA krivke ako endotermický dej. 

Druhým krokom zvyčajne býva uvoľnenie peroxidoligandu, sprevádzané silným 

exotermickým píkom na DTA krivke. Ďalší priebeh termického rozkladu závisí od 

prítomnosti konkrétnych heteroligandov [6]. Ak je v zlúčenine prítomný napr. organický 
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ligand, jeho rozklad sa začína približne pri teplote okolo 200 °C [6, 9, 10]. Výslednými 

produktami termických rozkladov peroxidokomplexov vanádu (V) sú metavanadičnany (napr. 

KVO3, NH4VO3 [3], Zn(VO3)2 [1, 7]) alebo divanadičnany v zmesi s V2O5 (napr. Ni2V2O7 

[2, 8], K4V2O7 [5], Mn2V2O7 [2] alebo Cu2V2O7 [2, 8]), prípadne rôzne modifikácie V2O5. 

 Cieľom tejto práce bolo porovnať priebeh termických rozkladov komplexov: 

[Zn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O (1) [Ni(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O (2) 

[Mn(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O (3) [Cu(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O (4) 

[Co(H2O)6][V2O2(O2)2(glyc)2] · 2H2O       (5).  

Kvôli identifikácii výsledných produktov termických rozkladov uvedených 

komplexov, bola nevyhnutná modifikácia syntéznych postupov tak, aby sa zvýšila ich 

reprodukovateľnosť a zároveň viedli k získaniu výťažkov s hmotnosťou minimálne 100 mg.  

 

Materiál a metódy 

 Pre overenie čistoty pripravených zlúčenín bola použitá:  

• infračervená spektroskopia (Nicolet 6700 FT-IR spektrometer) 

Termická analýza bola zaznamenaná prístrojom: 

• STD 2960 (T. A. Instruments)  

Pre termický rozklad pri väčšom návažku bola použitá: 

• laboratórna pec CLASIC 1013L (Tmax = 1250 °C) 

Pre charakterizáciu výsledného produktu termického rozkladu bol použité:  

• prášková difraktometria (Phillips s goniometrom PW 1050 s využitím 

CuKα, 154,18 pm). 

 

Výsledky a diskusia  

 Termická stabilita peroxidokomplexov 1 – 5 bola sledovaná termickou analýzou do 

teploty 550 – 600 °C s rýchlosťou ohrevu 10 °C/min a návažkami 21 – 27 mg. Aj napriek 

tomu, že komplexy 1 – 5 sú izoštruktúrne, ich termické rozklady neprebiehali rovnako. Vo 

všetkých prípadoch bol rozklad viacstupňový. Jednotlivé stupne sa vyznačovali rôznym 

počtom krokov, pričom ani v jednom prípade nebolo možné izolovať stabilné medziprodukty 

rozkladu.  

 Prvé hmotnostné úbytky zaznamenané na TG krivkách zodpovedali dodatočnému 

vysušeniu vzoriek. Preto ako začiatok termického rozkladu možno považovať až nasledujúci 

hmotnostný úbytok, ktorý zodpovedal na DTA krivkách silným exotermickým píkom. Tieto 
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píky sú charakteristické pre uvoľňovanie peroxidových kyslíkov z komplexov. Vzhľadom na 

veľkosť hmotnostných úbytkov je pravdepodobné, že v niektorých prípadoch (komplexy 3 

a 4) sa s peroxidoligandom uvoľňovali aj molekuly vody. Ako je uvedené v Tab. 1 prítomnosť 

charakteristického exotermického píku bola zaznamenaná v rozmedzí teplôt 80 – 153 °C.  

 
Tab. 1 Uvoľňovanie peroxidoligandu pozorované počas termickej analýzy 

Komplex  T začiatku 
termického rozkladu 

Tmax 
exotermických píkov 

1 60 °C 92 °C  

2 122 °C 131 °C 

3 
75 °C 101 °C 

120 °C 152 °C 

4 60  °C 82 °C 

5 105 °C 134 °C 

 

Pri jednotlivých komplexoch sa rozklad glykolátoligandu líšil počtom na seba 

nadväzujúcich exotermických dejov (Tab 2). 
 

Tab 2 Rozklady glykolátoligandov pozorovaných pri termickej analýze 

 Komplex T interval rozkladu 
glykolátoligandu 

Tmax 
 exotermických píkov 

1 160 – 400 °C 

190 °C 

266 °C 

339 °C 

366 °C 

2 160 – 400 °C 
256 °C 

397 °C 

 

3 200 – 400 °C 

267 °C 

341 °C 

374 °C 

4 175 – 375 °C 

184 °C 

218 °C 

289 °C 

309 °C 

5 200 – 450 °C 
245 °C 

374 °C 
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Najzložitejšie prebiehal rozklad ligandu v komplexoch 1 a 4 (až v štyroch krokoch), 

naproti tomu v komplexoch 2 a 5 prebiehal rozklad len v dvoch krokoch. Teplotné intervaly 

rozkladov organického ligandu boli pri jednotlivých komplexoch odlišné. Najvyššia teplota 

ukončenia rozkladu bola zaznamenaná pri komplexe 5. 

 Priebeh TG, DTA a DTG kriviek bol zaznamenaný  pri komplexoch 3 a 4 s rôznymi 

návažkami (30 mg a 50 mg). Vplyv návažku na priebeh termického rozkladu pri komplexe 3 

bol minimálny. Pri komplexe 4 bol pozorovaný rozdiel, pri návažku 50 mg prebiehal rozklad 

glykolátoligandu len v troch stupňoch. 

Aby bolo možné zopakovať termické rozklady s väčšími návažkami, pokúsili sme sa  

komplexy pripraviť v čo najväčších výťažkoch. Pri syntézach komplexov 1, 2 a 4 sme 

postupovali podľa publikovaných postupov [1, 2]. Syntézne postupy na prípravu komplexov 3 

a 5 sme museli oproti publikovaným postupom [1, 2] výrazne modifikovať. 

 Glykoláto-peroxidokomplexy 1, 2 a 5 boli izolované z reakčných systémov kys. 

glykolová – H2O – NaVO3 – H2O2 – MSO4 · nH2O (M = Zn2+, Ni2+, Co2+, n = 6, 7), 

komplexy 3 a 5 boli izolované z reakčných systémov kys. glykolová – H2O – NaVO3 –

 H2O2 –MCl2 · nH2O (M = Mn2+, Cu2+, n = 2, 4). Kryštalizácia látok bola iniciovaná pridaním 

etanolu, látky kryštalizovali pri teplote 4 °C. Izolované komplexy boli uskladňované pri 

teplote -18 °C. Priebeh každej kryštalizácie bolo potrebné sledovať a vzniknuté kryštáliky 

včas oddeliť, aby  nezačali vznikať nežiadúce prímesi. Časový interval, v ktorom boli 

izolované kryštáliky jednotlivých komplexov a ich farby sú uvedené v Tab. 3. 

 
Tab. 3 Prehľad časových intervalov, počas ktorých boli izolované kryštáliky komplexov a ich farba  

Komplex Časový interval  Farba kryštálikov 

1 30 – 38 hod. Žlto – oranžová 

2 30 – 38 hod. Oranžovo – zelená 

3 28 – 35 hod. Oranžovo – červená 

4 28 – 35 hod. Žlto – oranžová (do hneda) 

5 25 – 30 hod. Oranžová 

 

 Čistota pripravených látok bola overovaná pomocou IČ spektroskopie, na základe 

porovnania hodnôt charakteristických vibračných pásov pre glykoláto-peroxidovanadičnany 

s publikovanými údajmi (Tab. 4). 
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Tab. 4. Charakteristické vibračné pásy pre glykoláto-peroxovanadičnany 1 – 5. Op – peroxidový kyslík,    
Ok – kyslík z karboxylovej skupiny glykolátoligandu, Oh – kyslík z hydroxylovej skupiny glykolátoligandu;  

Pub1 – hodnoty vibračných pásov [3]; Pub2 – hodnoty vibračných pásov [1]; Pub3– hodnoty vibračných       
pásov [2]; Pr. – hodnoty vibračných pásov, ktoré boli namerané z novo pripravených komplexov 

 Vlnočet [cm-1] 

Komplex 1 2 3 4 5 

Vibračné 

pásy 
Pub.1 Pr. Pub.2 Pr. Pub.3 Pr. Pub.3 Pr. Pub.2 Pr. 

ν(V-Op) 
549 550 548 550 548 548 558 558 549 548 

587 586 586 586 586 586 591 591 586 586 

ν(Op-Op) 
919 918 919 918 919 918 921 922 920 918 

948 947 948 947 945 945 950 950 948 947 

ν(V=O) 994 993 994 994 993 993 992 992 994 994 

ν(C-Oh) 1085 1084 1084 1084 1085 1085 1083 1081 1084 1083 

ν(C-Ok) 
1336 1329 1330 1330 1326 1326 1329 1329 1329 1329 

1377 1377 1375 1376 1376 1376 1376 1377 1375 1376 

ν(C=O) 1639 1651 1650 1651 1647 1645 1644 1645 1650 1651 

 

Termické rozklady komplexov 1 - 5 do 550 °C boli uskutočnené s väčšími návažkami 

ako pri termickej analýze. Rozklady, v závislosti od výťažku kryštalizácií jednotlivých 

komplexov, sme robili s návažkami 100 – 200 mg (Tab. 5).  

Tab. 5 Uskutočnené termické rozklady 
 Program pece 

Komplex 

Hmotnosť 

návažku 

[mg] 

Rýchlosť 

ohrevu 
Tpočiatočná Tmax 

Čas 

temperovania 

5 201,9 10°C/min 20°C 550°C 5 min 

5 201,9 10°C/min 21°C 550°C 1 hod 

5 201,9 10°C/min 21°C 550°C 3 hod 

5 201,7 10°C/min 18°C 650°C 3 hod 

3 103,2 10°C/min 20°C 550°C 3 hod 

4 202,3 10°C/min 21°C 550°C 3 hod 

 

Pri komplexe 5 sme najprv testovali podmienky pre získanie kryštalického produktu 

termického rozkladu, vhodného na identifikáciu pomocou RTG práškového záznamu. 

Produkty, ktoré sme pri teplote 550 °C nechali temperovať v peci kratšie ako 3 hodiny boli 

amorfné. Pri rovnakých podmienkach sme realizovali aj termické rozklady komplexov 3 a 4. 

RTG práškové záznamy kryštalických produktov termických rozkladov sa nám však do 
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termínu odovzdania tohto príspevku nepodarilo získať, vzhľadom na nečakané technické 

problémy s RTG práškovým difraktometrom na našom pracovisku.   

 

Záver 

 Priebeh termoanalytických kriviek sledovaných komplexov 1 – 5 korešpondoval 

s priebehom rozkladu iných peroxidovanadičnanov obsahujúcich  organický ligand. 

Zaujímavé je, že priebehy jednotlivých rozkladov sa navzájom líšili, napriek tomu, že sa 

jedná o izoštruktúrne zlúčeniny. Podarilo sa nám zmodifikovať syntézne postupy tak, aby 

bolo možné všetky sledované komplexy reprodukovateľne pripraviť s výťažkom najmenej 

100 mg. V budúcnosti sa chceme pokúsiť zrealizovať termické rozklady v návažkoch 100 – 

200 mg za takých podmienok, aby bol výsledný produkt rozkladu dostatočne kryštalický, 

a bolo ho možné identifikovať pomocou RTG práškových záznamov. 
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Abstract 
Modification of HAp nanoparticles using phosphonate ligands. 
Hydroxyapatite is a biocompatible and biodegradable material used in orthopaedic implants and often 

exploited for the construction of bioactive cargo delivery systems. Phosphonic acids were studied as colloidally 
stabilising agents for hydroxyapatite nanoparticles (HAp-NPs). Hydroxyapatite nanoparticles were prepared by 
precipitation of Ca(NO3)2 and (NH4)2HPO4 at pH 11. The precipitate was washed with ultrapure water, 
lyophilized and grinded. Stabilized samples were prepared from already-made HAp-NPs suspended in water by 
addition of phosphonic acids solution and sonification of the mixture. The hydrodynamic size of resulting 
particles was measured using dynamic ligh scattering. The HAp-NPs were labelled with 99mTc obtained from 
the 99Mo/99mTc generator and 223Ra obtained from the 227Ac/227Th / 223Ra generator. Subsequent in vitro stability 
studies were carried out in bovine serum, bovine plasma, saline and 5% albumin solution. Finally, in vivo studies 
were performed with the selected composite compounds [99mTc]-HDP-HAp a [223Ra]-NPMIDA-HAp. 

 

Keywords: nanoparticles; phosphonic acid; theranostic; HAp; 99m-technetium; 223-radium 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vývoj nových terapeutických a diagnostických metód vyžaduje neustály výskum 

nových materiálov, ktoré by mohli slúžiť ako nosiče rádionuklidov alebo látok so špecifickou 

schopnosťou akumulácie do cieleného tkaniva. Ako perspektívne materiály sú v súčasnej 

dobe skúmane rôzne druhy nanočastíc, či už organického alebo anorganického charakteru. 

Pripravené nanočastice by mohli buď samé alebo po vhodnej modifikácii slúžiť ako  systémy 

na administráciu liekov, ktoré majú schopnosť rozpoznať a viazať sa na početné receptory 

rakovinových buniek (aktívny transport). Na druhej strane je možne pri priemeroch častíc 

nižších ako 100 nm využiť EPR („Enhanced Permeability and Retention“) efekt kedy môžu 

častice dlhšie cirkulovať v krvnom riečisku a umožňujú vizualizovať lokalizácie malignít 

vďaka zvýšenému záchytu v nádorovom tkanive (pasívny transport). Z týchto dôvodov sú 

nanomateriály využívané pri výskume liečby onkologických ochorení alebo rôznych 

zápalových chorôb, samostatne alebo v podobe kompozitných prípravkov [1, 2].  

 Diagnostická úloha nanočastíc zahrňuje zistenie prítomnosti ochorenia, jeho stav a 

odpoveď postihnutých tkanív na liečbu. Diagnostické schopnosti molekulárneho zobrazovania 
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sa dajú nadobudnúť konjugáciou zlúčenín vhodných na detekciu, ako sú  napríklad 

rádionuklidy. Aby bolo dosiahnuté cielenie na špecifické bunkové receptory exprimovaných 

proteinov alebo aminokyselín postihnutých buniek, sú nanočastice konjugované napr.: 

malými organickými molekulami, monoklonálnymi protilátkami, aptamérmi, peptidmi alebo 

proteínmi [2, 3].   

Rovnako ako pre diagnostické účely môžu byť aj v terapii využívané rôzne 

rádionuklidy emitujúce α alebo β- žiarenie, ktoré sú vhodne naviazané na nosnú časticu. 

Kombináciou diagnostických a terapeutických vlastnosti je možné dosiahnuť teranostického 

konceptu. Takéto nanosystémy, sú navrhnuté na špecifické usmerňovanie priebehu liečby 

kombináciou diagnostických a terapeutických schopností nesených jedným biokompatibilným 

a biologický akceptovateľným materiálom [2-4]. 

Jedným z materiálov, ktorý môže byť používaný pre teranostické účely je 

hydroxyapatit (HAp). Hydroxyapatit je biokompatibilný materiál, využívaný v 

rôznych biomedicínskych aplikáciách napríklad na podporu reparácie skeletu alebo 

v systémoch s predlžovaným uvoľňovaním liečiva. V nukleárnej medicíne bol hydroxyapatit 

študovaný ako nosič rádionuklidov či už diagnostických PET (18F, 68Ga) alebo 

SPECT (99mTc), ale i terapeutických rádionuklidov (90Y, 166Ho, 153mSm, 223Ra) [4, 5] 

Výrazným problémom u pripravovaných kompozitných nanočastíc hydroxyapatitu je 

ich rýchla agregácia [5,6]. Pre zlepšenie chemických, fyzikálnych a farmakokinetických 

vlastností pripravených nanočastíc boli študované ich povrchové modifikácie, napríklad s 

využitím fosfónových ligandov. Fosfónové kyseliny sú antropogénne komplexotvorné 

zlúčeniny, ktoré obsahujú jednu alebo viac -PO(OH)2 skupín. V nukleárnej medicíne sa 

fosfónové ligandy používajú predovšetkým na diagnostické účely, avšak je možné ich použiť 

aj na terapiu kostných metastáz v kombinácii s vhodným rádionuklidom [6].  

Táto práca sa zaoberá predovšetkým štúdiou prípravy kompozitných materiálov na 

báze HApu konjugovaného s rôznymi fosfónovými kyselinami a polymérmi s fosfónovými 

skupinami, následnou stabilizáciou kompozitov, a stabilitou v čase po označení 99mTc a 223Ra. 

Vybrané značené nanočastice boli následne testované in vivo na myšom modeli. 

 

Materiál a metódy 

Rádionuklid 99mTc bol získaný elúciou fyziologickým roztokom z 99Mo/99mTc 

generátora DRYTECTM (GE Healtcare, Ltd.). K redukcii 99mTc do nižších oxidačných stavov 

bol použitý roztok SnCl2∙2H2O (2∙10-3 M). Radium-223 bolo získané 

z generátoru 227Ac/227Th/223Ra pripraveného sorpciou roztoku 227Ac na kolónku iónomeniča 
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Dowex-1 a následnou elúciou roztokom metanolu a kyseliny dusičnej (0,7 M) v pomere 8 : 2. 

Eluát bol následne odparený a 223Ra2+ bolo rekonštituované vo fyziologickom roztoku. 

 Aktivita pripravených vzoriek s 99mTc bola stanovená na ionizačnej komore 

a aktivita 223Ra bola stanovená na studňovom scintilačnom detektore CRC-55tW 

(CAPINTEC).  Veľkosť častíc a ich  ζ-potenciál boli analyzované pomocou DLS (dynamic 

light scattering) na prístroji Nano-ZS, model ZEN 3600 (Malvern). 

 Príprava stabilizovaných nanočastíc HApu prebiehala s použitím rôznych fosfonových 

kyselín (Obr.1) dvomi spôsobmi:  

- Navážka 10 mg HAp bola suspendovaná v 2 ml ultračistej vody pomocou 

ultrazvuku po dobu 5 minút s nastavenou amplitúdou 30 % z maximálneho výkonu 

(400 W). Následne bol pridaný 1 ml fosfónovej kyseliny (1 mg/ml) a zmes bola 

opäť sonifikovaná (5 min).  

- Bol pripravený roztok fosfonátov o koncentrácii 0,2 M a pH roztoku bolo 

upravené na 6-8 prídavkom NH4OH. Následne bol 1 ml roztoku fosfonátu pridaný 

k roztoku častíc HAp (10 mg/ 2 ml), a zmes bola suspendovaná ako 

v predchádzajúcom prípade. 
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Obr.1: Použité fosfónové kyseliny 
 

In vitro experimenty prebiehali na vybraných kompozitných časticiach v štyroch 

biologických matriciach (fyz. roztok, krvné sérum, krvná plazma a 5 % roztok albumínu). 

K roztoku stabilizovaných častíc bol pridaný odpovedajúci rádionuklid a zmes bola 

inkubovaná 1 hodinu. Následne bolo po premytí k zmesi pridané odpovedajúce  médium  

a bola stanovená uvoľňovaná aktivita po 2, 7, 12, 17, 26, 35  hodinách. Tento postup bol 

použitý pri značení s 99mTc a aj pre častice značené 223Ra.  
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In vivo štúdie dvoch vybraných kompozitov boli uskutočnené na myšom modeli, kde 

boli myšiam v oblasti lopatiek aplikované nádorové bunky HT-29 v množstve 5*106
 na myš. 

Akumulácia kompozitu [99mTc]-HDP-HAp bola v tele myši sledovaná pomocou SPECT/CT 

kamery (Albira) po 1, 3, a 24 hodinách od aplikácie. Kompozit bol aplikovaný intravenózne 

do chvostovej žili. V druhom prípade bol kompozit [223Ra]-NPMIDA-HAp aplikovaný 

intratumorálne a akumulácia bola zisťovaná po 4 a 24 hodinách ex vivo pre vybrané organy.  

 

Výsledky a diskusia 
Tab.1. Veľkosť a ζ- potenciál častíc HAp stabilizovaných fosfonátovými kyselinami d1 a ζ1 sú dáta pre 

experimenty s koncentráciou kyselín 1 mg/ ml a d2 a ζ2 sú dáta pre experimenty kde bolí použité 0,2 M roztoky 
kyselín 

 

 

 

 

 

 

 

Z výsledkov uvedených v Tab.1 je vidieť, že kompozitné častice, ktoré boli pripravované 

použitím  0,2 M roztoku fosfonátu majú menší rozmer častíc a rovnako aj ich stabilita je výšia 

čo vidieť na hodnote ζ-potenciálu. Na základe týchto výsledkov a výsledkov značenia s 99mTc, 

boli pre následne in vitro experimenty vybrané kompozity MDP-HAp; HEDP-HAp 

a HDP-HAp u ktorých bol výťažok značenia nad 50 %. In vitro experimenty s 223Ra 

prebiehali kompozitom NPMIDA-HAp, u ktorého boli stanovené najmenšie veľkosti častíc. 

Zo získaných výsledkov je viditeľné, že najstabilnejší kompozit s 99mTc bol HDP-HAp 

(Obr.2), kde uvoľňovaná aktivita vo fyziologickom roztoku nepresiahla 10 %, v sére 

a albumíne 20 %, a v krvnej plazme bola uvoľňovaná aktivita cez 30 %. U ostatných 

pripravených nanočástic boli uvoľňované aktivity o niečo vyššie. Pre In vivo experimenty boli 

zvolené kompozity [99mTc]HDP-HAp a [223Ra]-NPMIDA-HAp. 

 

 

 

   

Kyselina d1 [nm] ζ1 [mV] d2 [nm] ζ2 [mV] 

EDTMP 789 -4,1 78 -51,8 

MDP 526 -19,2 69 -47,7 

HDP 340 -18,3 157 -47,9 

HEDP 599 -17,1 66 -45,9 

NPMG 589 -10,9 110 -33,8 

NPMIDA 174 -21,9 59 -55,8 

IDMPA 256 -15,5 98 -50,3 
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Obr. 2. Uvoľňovaná aktivita v čase  pre 
kompozit [223Ra]-NPMIDA-HAp 

 

 

Obr. 3. Uvoľňovaná aktivita v čase  pre 
kompozit [99mTc]-HDP-HAp 

 

 

Obr. 4. Biodistribúcia [99mTc]-HDP-HAp v myši po 1, 3 a 6 hodinách od aplikácie 
 

Obr. 5. Biodistribúcia pripraveného kompozitu 
[223Ra]-NPMIDA-HAp v myši po 4 h od 

aplikácie 
 

Obr. 6. Biodistribúcia pripraveného kompozitu 
[223Ra]-NPMIDA-HAp v myši po 24 h od 

aplikácie 
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 Z výsledkov in vivo experimentov je vidieť, že pri intravenóznej aplikácii kompozitu 

[99mTc]-HDP-HAp je väčšina aktivity kumulovaná v srdci a v pečeni, v nádore nebola počas 

doby trvania experimentu detegovaná žiadna aktivita. Tieto výsledky ukazujú, že 

biodistribúcia pripraveného kompozitu sa skôr riadi biodistribúciou nanočástic, ako fosfonátu. 

Na druhej strane kompozit [223Ra]-NPMIDA-HAp, ktorý bol aplikovaný intratumorálne sa aj 

po 24h nachádza prevažne v nádore, aj keď nezanedbateľná časť je detegovaná v stehennej 

kosti, čo môže odpovedať biodistribúcii 223Ra, ktoré ma vysokú afinitu ku kostnému tkanivu. 

 

Záver 

V rámci tejto práce boli pripravené stabilizované nanočastice HAp s použitím rôznych 

fosfónových kyselín. Pomocou DLS bola stanovená veľkosť pripravených častíc a ich 

ζ-potenciál. U vybraných kompozitov [99mTc]-MDP-HAp; [99mTc]-HEDP-HAp 

[99mTc]-HDP-HAp a [223Ra]-NPMIDA-HAp boli uskutočnené in vitro štúdie, kde bola 

sledovaná závislosť uvoľnenej aktivity v čase v prostredí štyroch biologických matríc. 

Najnižšie uvoľňované aktivity boli vo fyziologickom roztoku (max. 25 %) a naopak najvyššie 

v krvnej plazme, kde u kompozitu [223Ra]-NPMIDA-HAp dochádzalo k uvoľneniu až 75 % 

po 35 hodinách. U dvoch kompozitov [99mTc]-HDP-HAp a [223Ra]-NPMIDA-HAp prebiehali 

in vivo štúdie, ktoré v prípade diagnostického kompozitu [99mTc]-HDP-HAp nepreukázali 

signifikantnú akumuláciu v nádore. Je preto potrebné ďalej pracovať na vývoji systému, ktorý 

by bol vhodný rovnako pre diagnostické ako aj pre terapeutické aplikácie. 
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Abstract 
How reliable is routine Helicobacter pylori diagnostics? 
The main drawback in the treatment of H. pylori infection is reliable diagnostics. In clinical practice 

immunochromatographic assay, detecting specific antigen in stool (SAT) is preferred. Recently we elaborated 454 
bp long nested polymerase chain reaction (NPCR) for the unambiguous identification of Helicobacter pylori in 
biopsy, stool and saliva with the detection limit as low as 0.5 cells in a PCR vial. In spite the sensitivity, only 20% 
of the SAT-positive stool clinical specimens was positive in NPCR. This paradox was not related to SAT test, 
because nearly the same data provided SAT tests from two different providers. H. pylori DNA from nearly all SAT 
positive stool samples was detected only in shorter 148 bp long NPCR assay. Apparently, the most plausible 
explanation of SAT/NPCR paradox is the high rate of degradation of H. pylori DNA in stool. In conclusion SAT is 
reliable test with sensitivity 91% and specificity 97% if short NPCR assay is taken as a gold standard. 
 
Keywords: H. pylori; diagnostika; SAT; nested PCR; sekvenovanie; DNA; limit detekcie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Helicobacter pylori je gram negatívna špirálovitá baktéria, považovaná za najrozšírenejší 

ľudský patogén, vyskytujúci sa u viac ako 50% svetovej populácie. Spôsobuje väčšinou miernu 

gastritídu, u 10-20% žalúdočné vredy, u 1-2% adenokarcinóm žalúdka a u menej ako 1% 

malígne lymfómy žalúdka [1, 2]. Rakovina žalúdka je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na 

nádorové ochorenia, čo súvisí s tým, že až 80% infikovaných jedincov nemá žiadne príznaky [3].  

Zásadným problémom v liečbe následkov infekcie H. pylori je podľa „Európskej Skupiny 

pre Štúdium Helicobactera“ spoľahlivá diagnostika, pričom v praxi sa uplatňuje najmä 

imunochromatografický test na stanovenie antigénu v stolici. Slabina testu na dôkaz antigénu v 

stolici súvisí najmä so zmenami vo vylučovaní antigénu počas trávenia a vstrebávania potravy 

a s nízkou citlivosťou. Problémom je tiež vysoké pozadie ELISA testu, čo je však typický 

problém imunochemických metód [4, 5]. PCR a histológia sú iba pomocné testy na potvrdenie 

pozitívnych sérologických výsledkov [6]. Využitie PCR sa neodporúča pre riziko prítomnosti 

falošne negatívnych výsledkov kvôli mutáciám a falošne pozitívnych výsledkov, ak sa vyberú 

nešpecifické primery [6, 7] a v posledných Maastrichtských odporúčaniach sa spomína iba ako 

alternatíva identifikácie z biopsie žalúdka [8]. 
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Nedávno sa nám podarilo vypracovať spoľahlivý a extrémne citlivý „nested“ PCR 

(NPCR) test pre jednoznačnú identifikáciu H. pylori z biopsie žalúdka, slín a stolice. Test je 

založený na primeroch navrhnutých do variabilných oblastí 16S rRNA a amplifikuje 454 bp dlhý 

úsek. Avšak v prvotných experimentoch sme narazili pri vzorkách stolice na paradox. Iba 

v polovici vzoriek pozitívnych podľa SAT sa podarilo amplifikovať H. pylori DNA. Do úvahy 

pripadá viacero vysvetlení. SAT nie je dostatočne špecifický a identifikuje aj iné antigény ako 

Helicobacter. Alebo H. pylori DNA je v stolici degradovaná na fragmenty menšie ako 200 bp 

tak ako DNA zložiek potravy [9] a dlhšie úseky sa nedajú spoľahlivo amplifikovať. Zámerom 

práce bolo vysvetliť práve tento paradox a preveriť spoľahlivosť SAT, štandardne používaného 

imunochromatografického testu na stanovenie antigénu v stolici. 

 

Materiál a metódy 

PCR 

Celkovo sme testovali spolu 147 vzoriek stolice pacientov a dobrovoľníkov. Zo vzoriek 

bola DNA izolovaná kitom (QIAampR DNA Fast Stool Mini kit). DNA bola amplifikovaná 

pomocou dvoch NPCR reakcií „dlhej“ (Tab. 1) a „krátkej“ (Tab. 2). PCR produkty boli 

analyzované elektroforézou a sekvenované. 
 

Tab. 1. Použité primery NPCR amplifikujúce 454bp dlhý úsek. 1. PCR program: 94°C - 3 min., 35x(94°C - 45 
sek., 55°C – 1 min., 72°C - 1 min.), 72°C - 5 min., 14°C; 2. PCR program: 94°C - 3 min., 25x(94°C - 45 sek., 55°C – 

1 min., 72°C - 1 min.), 72°C - 5 min., 14°C 
(dlhá NPCR) 

1.PCR 495 bp 

Heli S-trim 5′- AAGAACCTTACCTAGGCTTGACATTG-3′ 

Heli N-trim 5′- CCGTGGGCAGTAGCCAATT-3′ 

H. pylori 

16S rRNA 

(dlhá NPCR) 

2.PCR 454 bp 

HP up 5′-CTGGAGAGACTAAGCCCTCC-3′ 

HP downtrim 5′- TAGCATCCTGACTTAAGGCAAACA-3′ 

H. pylori 

16S rRNA 

 
Tab. 2. Použité primery NPCR amplifikujúce 148bp krátky úsek 1. PCR program: 94°C - 3 min., 35x(94°C - 45 
sek., 55°C – 1 min., 72°C - 1 min.), 72°C - 5 min., 14°C; 2. PCR program: 94°C - 3 min., 25x(94°C - 45 sek., 55°C – 

1 min., 72°C - 1 min.), 72°C - 5 min., 14°C 
(krátka NPCR) 

1.PCR 192 bp 

Heli S-trim 5′- AAGAACCTTACCTAGGCTTGACATTG-3′ 

Sat out 5′- AGTATCCTTAGAGTTCTCAGCATGACCT-3′ 

H. pylori 

16S rRNA 

(krátka NPCR) 

2.PCR 148 bp 

HP up 5′-CTGGAGAGACTAAGCCCTCC-3′ 

Sat in 5′- CATGACCTGTTAGCAACTAAGAAAGG-3′ 

H. pylori 

16S rRNA 

 
 
 
SAT 
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Prítomnosť H. pylori v stolici bola stanovená pomocou "DIAQUICK" 

imunochromatografického testu založeného na monoklonálnych protilátkach (DIALAB gmbh 

Wr. Neudorf, Austria) podľa inštrukcií výrobcu (20 až 50 mg stolice z troch rôznych miest sa 

zmiešalo s 1,5 ml roztoku Ag a 120 μl na podložku). V časti vzoriek bola stanovená aj 

prítomnosť H. pylori v stolici aj pomocou testov „Vidia“ (VIDIA spol. s.r.o. Vestec, Česko) a 

„Surescreen“ (SureScreen Diagnostics Ltd Derby, United Kingdom) tiež podľa inštrukcií 

výrobcov. Kultúru H. pylori J493 s 16S rRNA sekvenciou identickou s kmeňom H. pylori 7.13_1 

(CP023267.1) [10] poskytla Dr. Silvia Vašková Laboratories Piešťany, s.r.o. Slovensko. 

 

Výsledky a diskusia 

Limity detekcie 

Limity detekcie pre jednotlivé metódy sme preverili pomocou prídavku známeho 

množstva buniek H. pylori k negatívnym vzorkám stolice (Tab. 3.). Citlivosť bola prepočítaná 

ako ekvivalent počtu baktérií v PCR skúmavke, resp. vo vzorke kedy sa DNA ešte amplifikuje. 

Pre NPCR to bolo ≥ 5x103/g vzorky stolice. Pre identifikáciu všeobecne používaným 

imunochromatografickým testom ”DIAQUICK“ bolo treba pridať až 100x viac buniek (limit 

detekcie ≥ 2-5x105/g; Tab. 3). 
 

Tab. 3. Limity detekcie H. pylori jednotlivých metód. †jednoduchá PCR; Hpup/HPdown primery; 37 
cyklov 

Metóda/analyt Počet buniek vo vzorke Ekvivalent v PCR reakcii 

SAT/bunky ≥ 1x105/ml ≥ 1x103 

SAT/stolica ≥ 2-5x105/g ≥ 1x103 

†PCR/bunky ≥ 1x104/ml ≥ 5 

†PCR stolica ≥ 1.5x104/g ≥ 50 

NPCR/bunky ≥ 1x103/ml ≥ 0.5 

NPCR stolica ≥ 5x103/g > 13 
 
Je SAT citlivejšia ako NPCR v klinických vzorkách? 

Citlivosť SAT a NPCR sme preverili na klinických vzorkách, kde 96 poskytli 

dobrovoľníci a 51 pochádzalo z diagnostického laboratória SynLab. Paradoxne zo 147 vzoriek 

stolice, bolo len 11 pozitívnych podľa „dlhej“ NPCR, ale až 57 na základe SAT testu 

”DIAQUICK“ (Tab. 4). Tak ako v predchádzajúcom sa núkajú dve vysvetlenia. 1. SAT nie je 
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dostatočne špecifický a identifikuje aj iné antigény ako Helicobacter. 2. H. pylori DNA je 

v stolici degradovaná. 
Tab. 4. Porovnanie SAT testu a ,,dlhej“ NPCR 
Počet vzoriek SAT NPCR (454bp) 

11 + + 
46 + - 
90 - - 

Spolu 147/57 147/11 
 

DIAQUICK SAT je dostatočne špecifický 

Neboli sme schopní nájsť žiadne spoľahlivé údaje o konkrétnom antigéne, na ktorý boli 

navrhnuté a použité monoklonálne protilátky v našich (DIAQUICK) a iných 

imunochromatografických testoch. Avšak ak boli pripravené proti vylučovaným antigénom alebo 

povrchovým antigénom, ktoré nie sú degradované, SAT by mohol byť citlivejší ako NPCR. Aby 

sme preverili spoľahlivosť DIAQUICK testu (používaného laboratóriami MEDIREX), porovnali 

sme 20 vzoriek stolice dvoma inými SAT testami používanými u nás, „Vidia“ (laboratóriá 

SynLab) a „Surescreen“ (laboratóriá Alphamedical). Ako dokumentuje obrázok 1, DIAQUICK 

test je menej citlivý ako ostatné dva SAT testy. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 5.  
 

 
Obr. 1. Porovnanie citlivosti SAT testov. 

Zľava doprava Surescreen; DIAQUICK; Vidia; + pozitívne; +/- hranične pozitívne; - negatívne 
 
H. pylori je v stolici degradovaná 

Aby sme preverili, či za SAT/NPCR paradox môže degradácia H. pylori DNA v stolici, 

navrhli sme primery na špecifickú amplifikáciu iba 148 bp dlhého úseku 16S rRNA. Určili sme 

aj medzu detekcie, ktorá bola rovnaká ako v prípade dlhej NPCR. Avšak zvýšili sme citlivosť 

tak, že sme používali 10x viac DNA v 1.PCR reakcii. Aby sme sa vyhli komplikáciám 

s inhibíciou PCR reakcie, používali sme 5x viac polymerázy v každej reakcii. Aby sme sa vyhli 
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problémom s falošnými pozitívami, za každou vzorkou boli pipetované dve negatívne kontroly, 

kde namiesto DNA bola iba voda. Tiež aby sme zabránili „sprej efektu“, používali sme v oboch 

PCR reakciách PCR olej. Pomocou krátkej NPCR sa podarilo amplifikovať z väčšiny SAT 

pozitívnych vzoriek (obr. 2), čo potvrdzuje úvahu o degradovanej DNA H. pylori v stolici. 

Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 5 a 6. 

A.  

B.  
Obr. 2. Elektroforetická analýza NPCR produktov (krátka NPCR). 

Dráhy: Veľkostný štandard λ/Pst1, 1. 20A , 2. NK, 3. NK, 4. 1B, 5. NK, 6. NK, 7. 5C, 8. NK, 9. NK, 10. 4D, 11. 
NK, 12. NK, 13. 19I, 14. NK, 15. NK. A=(1.PCR) Veľkosť produktu 192bp. B=(2.PCR) Veľkosť produktu 148bp. 
 

Tab. 5. Súhrnná tabuľka porovnania SAT testov, dlhej NPCR a krátkej NPCR. +*;+/-* negatívna v 
opakovanom teste; +# pozitívna aj v opakovanom teste; a potvrdené sekvenovaním 

XY Zhoda  SAT a NPCR; XY Falošné negatívy SAT; XY Falošné pozitívy SAT; Nezrovnalosti v SAT 
 SAT test + výrobca NPCR 

Vzorka Vidia 
SYNLAB 

Vidia 
PRIFUK 

Surescreen 
PRIFUK 

Diaquick 
PRIFUK 

dlhá 
454bp 

krátka 
148bp 

20A + + + + - +a 
1B + + + + - +a 
5C + + + +/- - +a 
4D + + + +* - +a 
19I + + + +* - +a 
9A - + + +/-* + +a 
15A - + + +/-* + +a 
6B - + + +# - +a 
8B - + + +* - +a 
16B - -/+ +/- +# - +a 
6E - -/+ - - - +* 
5F - + + - - +a 
3G - - - - - - 
18I - - - - - + 
6J - + - - - - 
8J + + + + + +a 
12J - - - - - -a 
32K - + +/- + + +a 
5L - - - - - - 
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20L - - - - - -a 
 
Tab. 6. Celkové porovnanie SAT a NPCR. Senzitivita SAT (57/62) 91%; Špecificita (60/62) 97% 

Počet vzoriek 
Výsledky 

SAT NPCR 
148bp 

51 + + 
4 + - 

11 - + 
2 + - 
6 - - 

Spolu 57/74 62/74 
 

Záver 

V klinickej praxi sa identifikuje H. pylori pomocou SAT iba s 90% spoľahlivosťou, čo 

súvisí s hraničným výskytom antigénu i variabilitou testov od rôznych výrobcov. V sporných 

prípadoch, ak problémy pretrvávajú, treba SAT test zopakovať alebo využiť iné testy 13C-UBT, 

PCR alebo histológia. Často sa stáva, že v opakovanom teste sa výsledky líšia (Tab 5). Asi 3% 

prípadov sú falošné pozitívy a SAT zrejme reaguje s nejakým iným antigénom. Tiež je možné, 

že príčinou absencie PCR produktu sú polymorfizmy v oblastiach anelácie primerov, kde 

„nepasovanie“ báz znižuje efektívnosť amplifikácie. Napriek technickej náročnosti považujeme 

krátku NPCR za najcitlivejšiu metódu. 
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Abstract 
Labelling of biologically active stigmasterol conjugates  
This work describes synthesis of steroid derivatives which might be used as ligands for labelling with 

diagnostic radionuclides such as  68Ga. Experiments  performed during this project include the preparation of 
conjugate of stigmasterol hemiglutarate with DOTA amine and tend to optimize the synthetic strategy. Structures 
of prepared compounds were ascertained by means of NMR, MS and IR spectroscopy. This work also contains 
preliminary results of 68Ga-labelling of newly prepared conjugate of stigmasterol glutarate with DOTA amine. 
 

Keywords: steroids; stigmasterol; hemiesters; DOTA; PET; 68Ga 

 

Úvod a cíl práce 

Metody molekulárního zobrazování založené na použití radioaktivně značených 

biomarkerů jsou nedílnou součástí moderní medicínské praxe a výzkumu. Jednou 

z nejvýznamějších zobrazovacích technik je pozitronová emisní tomografie (PET), jejímž 

hlavním nástrojem je 2-[18F]-fluor-2-D-glukosa ([18F]FDG). I přes veškerou svou užitečnost a 

jedinečné postavení v nukleární medicíně, [18F]FDG není univerzálním prostředkem v detekci 

maligních změn. Pro některé typy nádorů má příliš nízkou specificitu, což je jedním 

z důvodů, proč je důležitý vývoj nových, specifičtějších radiotracerů pro PET.  Mezi 

perspektivní nosiče radionuklidů pro nukleární medicínu patří deriváty steroidních látek, a to 

především steroidních hormonů, které jsou schopny zajistit cílený transport radioaktivity do 

míst se zvýšenou expresí příslušných receptorů [1-3]. 

Cílem této práce byla příprava biologicky aktivních derivátů stigmasterolu podle nově 

navrženého reakčního postupu a strukturní identifikace připravených látek. Ligandy, 

o kterých se pojednává v této práci, jsou orientovány na potenciální využití v nukleární 

medicíně, a to především jako radiotracery pro PET. Jako modelová výchozí látka byl zvolen 

stigmasterol, který byl funkcionalizován DOTA derivátem pro značení 68Ga. 
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Materiály a metody 

Příprava nového ligandu pro 68Ga na bázi stigmasterolu byla uskutečněna podle 

reakčního schématu na Obr.1. Reakcí výchozího stigmasterolu (I) s glutaranhydridem 

v přítomnosti DMAP byl v prvním kroku  získán hemiglutarát stigmasterolu II (67 %), který 

byl následně konjugován s DOTA derivátem pomocí T3P za vzniku látky III (30,8 %). 

Odstraněním chránicí skupiny konjugátu III v prostředí 85% H3PO4 byl obdržen produkt IV 

(20 %) [4-6]. Reakční směs byla v každém případě zpracována extrakcí do chloroformu. 

Sloučeniny  II a III byly přečištěny pomocí sloupcové chromatografie. Látka IV nebyla 

přečištěna kvůli svému nízkému výtěžku. V radiochemickém experimentu proto byl použit 

surový produkt deprotekce. 
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Obr. 1. Reakční schéma: a: glutaranhydrid, DMAP, pyridin; b: 2-aminoethyl-mono-amid-DOTA- 

tris(t-Bu ester), T3P, pyridin;  c: 85%  H3PO4, DCM 
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Ke značení sloučeniny IV byl použit 68GaCl3  získaný elucí 68Ge/68Ga generátoru 

(Eckert & Ziegler) 0,1M HCl. Zásobní roztok ligandu byl připraven rozpouštěním 1,3 mg 

látky IV ve směsi 1,5 ml THF, 1 ml MeOH, 200 µl ACN a 100 µl DMSO. Do reakční směsi 

bylo přidáno 500 µl zásobního roztoku ligandu, 400 µl pufru a 400 µl 68GaCl3. Reakční směs 

(pH 4,8; 15,39 MBq ) byla míchána na termostatovaném bloku při teplotě 80 °C po dobu 

jedné hodiny. Vyhodnocení reakce bylo provedeno pomocí iTLC-SG papírků 

impregnovaných silikagelem za použití methylethylketonu jako eluční soustavy. 

 

Výsledky a diskuse 

Strukturní identifikace látek II a III byla uskutečněna pomocí NMR, MS a IR 

spektroskopie. Přítomnost konjugátu IV v reakční směsi po deprotekci byla potvrzena pomocí 

hmotnostní spektrometrie. Výsledky značení látky IV 68Ga jsou znázorněny na Obr. 2 

a Obr. 3. Z radiochromatogramů plyne, že došlo k téměř kvantitativní komplexaci 68Ga3+. 

Samotná reakce byla provedena se surovým produktem deprotekce, který mohl kromě  

ligandu bez chránicích skupin obsahovat i produkty částečné deprotekce. Nicméně tento 

experiment je východiskem pro vývoj vhodného protokolu značení konjugátů stigmasterolu s 

DOTA aminem 68Ga. 

 

 
Obr. 2. Radiochromatogram volného 68Ga 
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Obr. 3. Radiochromatogram [68Ga]-IV 

 

Závěr 

V rámci této práce byl připraven konjugát hemiglutarátu stigmasterolu s DOTA 

derivátem. Dále byl proveden první pokus o značení tohoto ligandu 68Ga. 

 Výsledky dosažené v této práci přináší cenné podklady k optimalizaci reakčních 

postupů vedoucích ke konjugátům stigmasterolu, které jsou perspektivními ligandy pro 68Ga. 
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Abstract 
Comparison of properties of modified fly ash and carbon microfiber for 137Cs determination 
The growing fly ash production is causing environmental problems associated with technological and 

economic influences in the world, since the hazardous properties of fly ash result primarily from the presence of 
the volatile toxic metals in fly ash. Cellulose is a promising precursor for the production of carbon fibers; the 
cellulosic fibers have a well-ordered crystalline structure and pyrolysis forms a strong fibrous carbonaceous 
material. Cellulosic precursors have high thermal conductivity, high purity and mechanical flexibility. The aim 
of the work was to compare the results of the modified fly ash and carbon microfibers for the concentration 
137Cs. In this paper the results from the testing of the possibility of sorption of Cs on the modified ash and 
carbon fibre wee compared. Results of measurements on both impregnated sorbents confirmed the possibility of 
sorption of 137Cs for the use of both materials for the concentration of 137Cs in real samples. 
 

Keywords: concentration; fly ash; carbon fiber; 137 - Cs 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nedávna nehoda v JE vo Fukushime upriamila pozornosť na kontamináciu životného 

prostredia. Po havárií bola hlásená vysoká kontaminácia atmosféry a vody rádionuklidmi 

cézia [1]. Ďalšie kontaminácie boli hlásené z výrobného komplexu v Hanforde, kvôli korózií 

podzemných skladovacích nádrží [2, 3]. V dvadsiatych rokoch 20. storočia začalo rozsiahle 

spaľovanie uhlia na výrobu elektrickej energie výsledkom čoho vznikli milióny ton popola a 

vedľajšie produkty spaľovania. 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. Výsledkom spaľovania čierneho alebo hnedého uhlia je popol 

obsahujúci takmer 100 % podiel minerálnych zložiek. Súčasná ročná produkcia uhoľného 

popola na celom svete sa odhaduje na približne 600 miliónov ton, pričom popolček tvorí asi 

500 miliónov ton na (75 – 80) % celkového produkovaného popola [4]. 

Z hľadiska výroby elektrickej energie je popolček odpadovým materiálom, zatiaľ čo z 

hľadiska využitia uhlia je popolček zdrojom, ktorý sa ešte len začne plne využívať; 

výrobcovia tepelnej elektrickej energie stále hľadajú nové spôsoby využitia popolčeka. 

Cementársky priemysel by ho mohol použiť ako surovinu na výrobu betónu. Popolček 

uhoľného odpadu vypúšťaný z elektrární môže byť tiež využitý ako vedľajší produkt a skúma 
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sa aj jeho použitie v recyklačných materiáloch pre poľnohospodárstvo a strojárstvo [5, 6]. 

Chemické zloženie popolčeka ako vysoké percento oxidu kremičitého (60 – 65) %, 

oxid hlinitý (25 – 30) % a magnetit, Fe2O3 (6 – 15) % umožňuje jeho použitie pri syntéze 

zeolitu, kamenca a vyzrážaného oxidu kremičitého [7]. 

Shin a kol. testovali schopnosť zachytávania plynného cézia filtrom popolčeka. 

Vysoká prchavosť plynnej formy a jej vysoká chemická reaktivita spôsobujú, že kontrola 

emisií cézia je veľmi náročná. V tomto štúdiu boli testované popolčekové filtre na odstránenie 

plynného cézia z horúceho spalinového plynu pri podmienkach vzduchu a vodíka pri teplote 

700 až 1000 °C. Testy sa uskutočnili s použitím simulovaného plynného cézia, ktorý sa 

odparoval z Cs2SiO3 v dvojzónovej peci. Zistilo sa, že filter s popolom je najsľubnejší filter 

na zachytenie plynného cézia [8]. 

Výnimočné mechanické vlastnosti a nízka hustota uhlíkových vlákien z neho robia 

atraktívny materiál pre množstvo pokročilých a vysoko-objemových aplikácií. 

Najpraktickejšou metódou výroby uhlíkových vlákien je karbonizácia organických vlákien, 

pričom väčšina uhlíkových vlákien sa dnes vyrába z prekurzorov polyakrylonitrilu (PAN) 

kvôli ich dobrým mechanickým vlastnostiam a vysokému výťažku. Inými vhodnými 

prekurzormi sú celulózové vlákna [9]. 

Celulózové prekurzorové vlákna prvýkrát použil Thomas Edison v roku 1880 ako 

základ pre jeho revolučné elektrické žiarovky [10]. Oveľa neskôr v roku 1959 spoločnosť 

National Carbon Company zaviedla uhlíkovú tkaninu z prekurzora hodvábu a o 2 roky neskôr 

karbónové vlákna sa stali dostupnými [11, 12]. Nedávno došlo k opätovnému vzrastu záujmu 

o obnoviteľné celulózové prekurzory. Zvlášť celulózová cesta je podporovaná nielen nízkou 

cenou prekurzorov, ale tiež vysokou tepelnou vodivosťou, čistotou a mechanickou flexibilitou 

výsledného vlákna [13]. 

V súčasnosti uhlíkové vlákno na báze celulózy predstavuje len 1 – 2 % celkovej 

výroby uhlíkových vlákien [14]. 

Celulóza je sľubným prekurzorom pre výrobu uhlíkových vlákien; celulózové vlákna 

majú pekne usporiadanú kryštalickú štruktúru a celulóza sa tepelne rozkladá bez topenia. 

Ďalej pyrolýzou tvorí silný vláknitý uhlíkatý materiál a celulózové prekurzory majú vysokú 

tepelnú vodivosť, vysokú čistotu, mechanickú flexibilitu a nízke náklady na prekurzor [15, 

16]. 

Yamashita a kol. použili na separáciu cézia uhlíkové vlákna modifikované berlínskou 

(pruskou) modrou pomocou elektrochemickej modifikačnej metódy. Následne modifikované 

vlákna boli charakterizované cyklickou voltametriou, skenovacou elektrónovou mikroskopiou 
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a energeticky disperzným röntgenovo spektroskopickým mapovaním. Zistili, že takto 

modifikované vlákna sú vhodnými adsorbentami pre ióny cézia pri širokom rozsahu pH, ale 

už aj pri základných podmienkach [17]. 

Cieľom práce bolo porovnanie dvoch sľubných adsorbentov pre separáciu 

rádionuklidu 137Cs. 

 

Materiál a metódy 

Úletový popolček (OFZ. Istebné), uhlíkové mikrovlákna (Ústav polymérov, Slovenská 

akadémia vied). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné kyseliny a chemikálie od firmy 

Slavus. 

Impregnácia sorbentov 

5 g sorbentu, ktorý predstavoval uhlíkové mikrovlákna a úletový popolček) sa 

kontaktoval s 5 % CuSO4 a 10 % FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu pri 

laboratórnej teplote, bol pridaný do zmesi CuSO4 a FeCl3 5 % K4[Fe(CN)6]. Zmes bola v 

kontakte 3 dni. Výsledný produkt bol premytý deionizovanou vodou, prefiltrovaný a sušený 

pri 60°C po dobu 24 hodín. 

Testovanie kinetiky sorpcie cézia 

0,5 g z každého impregnovaného sorbentu sa miešalo s 10 cm3 vody a 137Cs s 

aktivitou 170 Bq po dobu 1 minúty na elektrickej miešačke. Po ustálení rovnováhy sa odobral 

1 cm3 a frakcia sa merala na HPGe detektore. Kinetika sorpcie sa testovala v intervale 60 - 

120 min. 

Testovanie katión výmennej kapacity na sorpciu 137Cs na modifikovanom sorbente 

Do 0,5 g impregnovaných sorbentov sa pridalo 20 cm3 deionizovanej vody, zmes sa 

dekantovala a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónu modelové vzorky, ktoré 

obsahovali 20 cm3 H2O, 160 Bq 137Cs + stabilný nosič Cs+ s hmotnosťou v rozsahu (0,1 -

 10) g · dm-3. Modelová vzorka sa naniesla na kolónu a pretečená frakcia sa merala na HPGe 

detektore. 

Testovanie elučného činidla pre elúciu 137Cs 

Na kolónu s 0,5 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 137Cs. Testovala sa možnosť 

elúcie pomocou HNO3 s koncentráciou v rozsahu (0,01 mol · dm-3 – 14,35 mol · dm-3). 

Eluované frakcie sa merali 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 
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naniesli na kolónu so sorbentom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore. 

 

 

Výsledky a diskusia 

Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Merný povrch sa meral na 

SAV pomocou metódy BET a bol 14 m2 · g-1,. Uhlíkové vlákna pochádzali z Ústavu 

polymérov Slovenskej akadémie vied, pričom jeho merný povrch ešte nebol dodaný. 

V prvej časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných sorbentoch 

(neimpregnavané). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs+, sa zistilo, že úletový popolček, 

aj neimpregnované vlákna majú malú kapacitu pre sorpciu cézia. Preto sa testovala možnosť 

impregnácie úletového popolčeka/uhlíkových mikrovlákien na zvýšenie jeho sorpčných 

vlastností. Impregnácia sa uskutočnila pomocou roztoku 5 % CuSO4, 10 % FeCl3 a 5 % 

K4[Fe(CN)6]. 

Z výsledkov merania sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+ pre obidva typy 

sorbentov. Výrazné zníženie sorpcie stabilného nosiča na sorbente uhlíkových vlákien nastala 

pri 0,53 g · dm-3. Percento sorpcie kleslo až na 45 %. V prípade úletového popolček percento 

sorpcie kleslo pod 90 % až pri 80 mg Cs+. (Obr. 1.) 

 

 
Obr. 1. Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na sorpciu 137Cs 

 

Ďalším krokom bolo testovanie kinetika sorpcie 137Cs. 
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Obr. 2. Testovanie kinetiky sorpcie 137Cs 

 

Z výsledkov merania sa zistilo, že cézium sa sorbuje viac ako 99 % už  po 15 

minútach na obidvoch sorbentoch. Distribučný koeficient Kd pre separáciu bol 3,05 x 103 

cm3 · g-1. Podmienky (hmotnosť sorbentov, objem modelovej vzorky, pridaná aktivita 

stopovacieho rádionuklidu) boli rovnaké pre obidva testované sorbenty. 

Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa 

potvrdila kyselina dusičná s koncentráciou 8 mol · dm-3 a objemom 20 cm3. 

Pri testovaní vplyvu konkurenčných katiónov sa testovali katióny  Na+, K+, Ca2+ a 

Mg2+. Zistilo sa, že konkurenčné katióny nemajú žiadny výrazný vplyv na sorpciu cézia na 

impregnované uhlíkové mikrovlákna. Na úletovom popolčeku katióny Na+, K+ nemajú 

výrazný  vplyv na sorpciu cézia na popolček, avšak Ca2+ a Mg2+  pri hmotnosti vyššej ako 100 

g · dm-3 znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný popolček na 9 %. 

 

Záver 

V práci boli testované vlastnosti úletového popolčeka a uhlíkového mikrovlákna na 

ako možných sorbentov pre zakoncentrovanie a stanovenie  cézia. V prvej časti práce sa 

testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných mikovláknach a úletovom popolčeku 

(neimpregnované). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs+, sa zistilo, že sorbenty v 

neimpregnovanom stave majú malú kapacitu. Následne  sa testovala možnosť impregnácie na 

zvýšenie jeho sorpčných vlastností. Z výsledkov meraní na impregnovaných sorbentoch sa 

potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs+. Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom 

rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa potvrdila 8 mol · dm-3 kyselina dusičná. Pre možnosť 
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použitia sorbentu pre zakoncentrovanie 137Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv 

konkurenčných katiónov. Zistilo, že katióny Na+, K+, Ca2+ a Mg2+ nemajú výrazný vplyv na 

sorpciu cézia na uhlíkových mikrovláknach. V prípade popolčeka pri hmotnosti nad 100 g · 

dm-3  mg znižovali schopnosť 137Cs sorbovať sa. Vo fáze testovania je vplyv pH na sorpciu 

cézia a vplyv iónovej sily. Popolček a uhlíkové mikrovlákna sa zdajú byť lacnou cestou pre 

zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Ich výhodou je 

dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie. 
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Abstract 

 Reliable nested PCR for the detection of Chlamydia in sputum of seropositive patients. 
 Chlamydia are intracellular pathogens causing primarily atypical pneumonia. Besides treatment a major 

problem is diagnostics. PCR tests are not used, because in seropositive patients chlamydial DNA can be found in 
sputa only rarely. In this work we elaborated “nested” PCR (NPCR) assay, which universally identify all types of 
chlamydia known to infect humans and determined the detection limits. The reliability was confirmed by DNA 
sequencing. All PCR products belonged exclusively to the Chlamydiales, mainly to C. pneumoniae. Three 
samples were recognized as related species Ca. Clavochlamydia salmonicola, Ca. Rhabdochlamydia porcellionis 
and Ca. Renichlamydia lutjani, which infect fish and arthropods. In addition, we found chlamydial genetic 
material in the sputa of all patients with positive, or threshold ELISA values (IgA, IgG). Therefore, threshold 
serological findings should not be interpreted as a post-cure condition, but it must be understand as a chronic 
condition with persistent chlamydia. 

 
Keywords: chlamydia; “nested” PCR; detection limit; sequencing 

 

Úvod a formulácia cieľa  

 Chronické ochorenia sú hlavnými príčinami úmrtí a spôsobujú 7 z 10 úmrtí ročne. 

Patogenéza väčšiny chronických ochorení nie je presne známa. V poslednom čase sa však 

čoraz viac dostáva do popredia myšlienka, že príčinou by mohli byť patogény, ktoré po 

prvotnej infekcii perzistujú v rôznych formách ďalej [1, 2].  

 Medzi hlavných kandidátov patria niektoré vírusy a najmä chlamýdie, čo sú malé 

baktérie množiace sa vo vnútri buniek. Tieto gram-negatívne, nepohyblivé, vnútrobunkové 

(nano)baktérie kolonizujú najmä sliznice vystlané epitelom [3]. Preukázanie ich úlohy v 

chronických ochoreniach komplikuje množstvo protichodných informácií súvisiacich najmä s 

nespoľahlivosťou a nejednotnosťou zväčša klasických metód používaných na ich identifikáciu 

[1,2]. 

 Najčastejším patogénom je Chlamydia pneumoniae, ktorá zodpovedá za približne 5 % 

až 40 % infekcií dolných dýchacích ciest, známych ako atypická pneumónia alebo komunitná 

pneumónia. Hlavným problémom okrem liečby je spoľahlivá diagnostika. Najpoužívanejšie 

sú sérologické testy založené na detekcii špecifických protilátok v krvnom sére. Tie ale často 

produkujú hraničné hodnoty, majú rôzne prahové hodnoty (cut off). Preto ich interpretácia 

býva komplikovaná, najmä ak sa prevalencia protilátok pohybuje v rozmedzí 50 až 75 % [4]. 
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Molekulárne testy využívajúce PCR sa neodporúčajú, pretože sa iba raritne dá preukázať 

prítomnosť DNA C. pneumoniae u pacientov s pozitívnymi sérologickými testami [5, 6]. 

 Preto cieľom práce bolo navrhnúť vhodné primery pre „nested“ PCR (NPCR), 

pomocou ktorých by sa dali univerzálne identifikovať všetky druhy chlamýdií infikujúcich 

človeka a to, C. abortus, C. pneumoniae, C. psittaci a C. trachomatis zo vzoriek synoviálnej 

tekutiny a spúta. Stanoviť limity ich detekcie, overiť špecificitu sekvenovaním PCR 

produktov a preveriť spoľahlivosť NPCR porovnaním s ELISA testom. 

 

Materiál a metódy 

 Celkovo sme testovali 85 vzoriek spúta od dobrovoľníkov, 13 vzoriek spúta 

pozitívnych na C. pneumoniae ELISA testom a 25 vzoriek synoviálnej tekutiny.  

 Zo vzoriek bola DNA izolovaná alkalickou lýzou, ktorej postup je spolu 

s laboratórnymi modifikáciami popísaný v [7]. Primery boli navrhnuté tak, aby sa viazali na 

hypervariabilné oblasti špecifické pre rod Chlamydia. DNA bola amplifikovaná pomocou 

NPCR (Tab. 1), kde v prvej reakcii sa amplifikuje špecifický úsek pomocou vonkajšieho páru 

primerov a v druhej sa signál zosilní amplifikáciou prostredníctvom páru vnútorných 

primerov [8]. Podmienky amplifikácie (teplota anelácie, počet cyklov, koncentrácia horčíka) 

boli optimalizované pre obe reakcie pomocou riedení kultúry C. pneumoniae (5x106 b/ml; 

DSM 19748).  

 PCR produkty boli analyzované elektroforézou, pred sekvenovaním upravené 

pomocou komerčného kitu (ExoSAP-IT CLEAN-UP) a  sekvenované pomocou kitu (Big 

DyeR Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit od firmy Applied Biosystems) v priestoroch 

BITCET na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. 
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Tab. 1. Použité primery a podmienky PCR reakcie 
 

Dlhá 

NPCR 

16S rDNA 

635 bp 

PNEU S 5´ TGGGGAAAAGGGAATTCCAC 3´ 
PNEU Nok 5´ GGGGCTAGCTTTTAGGATTTGC 3´ 

chlamýdie 
infikujúce 

človeka 

94 °C – 3 min, 35 x (94 °C – 45sek, 50 °C –1 min, 72 °C – 1 min), 
72 °C – 5 min, 14 °C 

16S rDNA 

461 bp 

Chp up 5´ CATACTTGATGTGGATGGTCTCAAC 3´ 
Chp down 5´ GATTTGCTCCATCTCACGATCTT 3´ 
94 °C – 3 min, 35 x (94 °C – 45sek, 50 °C –1 min, 72 °C – 1 min), 
72 °C – 5 min, 14 °C 

Krátka 

NPCR 

16S rDNA 

208 bp 

PNEU S 5´ TGGGGAAAAGGGAATTCCAC 3´ 
Short down 5´ CACGTTAGCTCCGACACGGAT 3´ 

94 °C – 3 min, 35 x (94 °C – 45sek, 50 °C –1 min, 72 °C – 1 min), 
72 °C – 5 min, 14 °C 

16S rDNA 

121 bp 

Short up 5´ GCGAAGGCGCTTTTCTAATTTA   3´ 
Chtin 5´ TTGAGACCATCCACATCAAGTATGG 3´ 
94 °C – 3 min, 35 x (94 °C – 45sek, 50 °C –1 min, 72 °C – 1 min), 
72 °C – 5 min, 14 °C 

 mtDNA 

1023bp 

Mt for 5´ CACCATTAGCACCCAAAGCT 3´ 
Mt rev 5´ CTGTTAAAAGTGCATACCGCCA 3´ 

Homo 
sapiens 
sapiens 94 °C – 5 min., 30 x (94 °C – 1 min, 54 °C – 1 min, 72 °C – 1 min), 

72 °C – 3 min, 14 °C 
 

Výsledky a diskusia 

1)  NPCR je extrémne citlivá metóda 

 Slabinou klinických testov je medza detekcie. Testovali sme dve NPCR reakcie, dlhú  

(461 bp) a krátku (121 bp) tak, že sme k negatívnej vzorke spúta a synoviálnej tekutiny 

pridávali známe množstvá C. pneumoniae v desiatkových riedeniach, izolovali DNA 

a amplifikovali. Limit detekcie dlhej PCR v spúte a v synoviálnej tekutine zodpovedal 

riedeniu 104x (Obr. 1). Krátkou PCR sa znížil v spúte desaťnásobne 105x a v synoviálnej 

tekutine až stonásobne 106x. 

 

 
Obr. 1. Elektroforetická analýza PCR produktov. Limit detekcie zo spúta. Dráhy: 1. λ, 2. 106x, 3. NK,  

4. 105x, 5. NK, 6. 104x, 7. NK, 8. 103x, 9. NK, 10. 102x, 11. NK, 12. 10x, 13. NK. Veľkosť produktu 461 bp. 
 

2) NPCR je extrémne špecifická 

 Za druhú slabinu identifikácie patogénov pomocou PCR je považovaná nedostatočná 

špecificita. Špecificitu primerov sme overili dvomi spôsobmi. Ako prvé sme navrhnutými 
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primermi amplifikovali vzorky stolice, ktorá by mala byť zdrojom tisícov druhov baktérií, kde 

bol výsledok vždy negatívny. Druhým dôkazom dostatočnej špecificity NPCR je, že 

sekvencie všetkých sekvenovaných PCR produktov z analyzovaných vzoriek pochádzali 

výlučne z rádu Chlamydiales, najmä C. pneumoniae. Dve vzorky spúta a jedna zo synoviálnej 

tekutiny obsahovali príbuzné druhy Ca. Clavochlamydia salmonicola, Ca. Rhabdochlamydia 

porcellionis a Ca. Renichlamydia lutjani (Obr. 2).  

 

 
 

Obr. 2. Fylogenetický strom znázorňujúci fylogenetické vzťahy druhov rádu Chlamydiales a našich 
vzoriek („neighbour-joining algoritmus“). Strom založený na porovnaní amplifikovaného úseku 16S rDNA o 

veľkosti 461 bp ohraničeného primermi Chp up a Chp down. Zelenou farbou je vyznačená čeľad 
Chlamydiaceae, modrou „Chlamydia-related bacteria“ a červenou naše vzorky. Dĺžka jednotlivých vetiev 

zodpovedá rozsahu divergencie. Stabilita jednotlivých vetiev bola hodnotená pomocou metódy „bootstrap“ 
s 1000 opakovaniami a uvedené sú len hodnoty väčšie ako 50 %. 
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3) Problémy s PCR identifikáciou  

 Dlhou NPCR sme identifikovali chlamýdie v 12/85 vzoriek spúta a v 4/25 vzoriek 

synoviálnej tekutiny. Problémom bola nereprodukovateľnosť dlhej NPCR. Tá súvisela 

s degradáciou DNA vo vzorkách skladovaných pri –20 °C. Problém vyriešila krátka NPCR, 

amplifikujúca úsek o veľkosti 121 bp.  

 Kameňom úrazu väčšiny metód identifikácie patogénov zo vzoriek spúta je kvalita 

odobranej vzorky. Kvalitu odobranej vzorky a zároveň aj rozsah degradácie sme kontrolovali 

amplifikáciou mitochondriálnej DNA. Krátkou NPCR bolo pozitívnych 21 vzoriek spúta a 11 

vzoriek synoviálnej tekutiny.   

 

4) NPCR v spúte versus ELISA 

 Len v zlomku vzoriek bronchoalveolárnej laváže alebo spúta sa dá preukázať DNA  

C. pneumoniae. A to aj napriek tomu, že pacienti majú pneumóniu a jednoznačne zvýšené 

hodnoty IgM, IgA, IgG protilátok v krvi. Viaceré štúdie poukazujú na nulovú koreláciu 

sérologických testov s kultiváciou alebo PCR analýzami [5, 6]. Nám sa podarilo preukázať 

DNA C. pneumoniae pomocou NPCR vo všetkých vzorkách spúta pacientov so zvýšenými 

hodnotami IgA, IgG protilátok v krvi. Jedinou výnimkou bola vzorka 1807 s degradovanou 

DNA (Tab. 2).  

 
Tab. 2. Korelácia ELISA a NPCR 

 

Číslo Vzorka 
IgA 

(cut-off 
> 11) 

Výsle-
dok 

IgG 
(cut-off 

> 11) 

Výsle- 
dok 

NPCR 
123 bp 

NPCR  
461 bp 

mtDNA 
1023 bp 

DNA 
SEQ 

1 1080 27,7 pozit. 21,5 pozit. - + + + 
2 1082 7,75 negat. 24,7 pozit. + - + + 
3 1089 32,1 pozit. 38,8 pozit. + - + + 
4 1096a 6,49 negat. 33,6 pozit. + - + + 
5 1779 26,6 pozit. 67,1 pozit. + - + + 
6 1788 26,5 pozit. 72,2 pozit. + - + + 

7 1803 6,59 negat. 16,8 slabo 
pozit. + - + + 

8 1807 34,1 pozit. 67,4 pozit. - - - - 

9 1828 14,4 slabo 
pozit. < 10 negat. + - + + 

10 1838 22 pozit. 62,1 pozit. + - + + 
11 DS 23,6 pozit. 73,4 pozit. - + + + 

12 PS 11,7 slabo 
pozit. 25,5 pozit. + + + + 

13 45.SP 10,2 hraničné 18,6 slabo 
pozit + + + + 
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Záver 

• Vypracovali sme spoľahlivú dlhú a krátku NPCR metódu na identifikáciu chlamýdií 

infikujúcich človeka zo synoviálnej tekutiny a spúta.  

• Spoľahlivosť bola preverená sekvenovaním. Všetky PCR produkty pochádzali výlučne 

z rádu Chlamydiales. 

• Problémy s PCR identifikáciou súvisia s degradáciou DNA chlamýdií vo vzorkách. 

Napriek tomu sa pomocou krátkej NPCR dá preukázať ich genetický materiál v spúte 

pacientov s pozitívnou, resp. hraničnou ELISA (IgA, IgG). Preto by hraničné 

sérologické nálezy nemali byť interpretované ako stav po vyliečení, ako to býva u nás 

v medicínskej praxi, ale ako chronický stav s perzistujúcimi C. pneumoniae.  

• Tri vzorky obsahovali príbuzné druhy s C. pneumoniae. Ca. Clavochlamydia 

salmonicola, Ca. Rhabdochlamydia porcellionis a Ca. Renichlamydia lutjani infikujú 

ryby a článkonožce. Jedná sa o  jasný zootonický prenos na človeka z tak vzdialených 

druhov živočíchov. V dvoch prípadoch ide o chorobné stavy, čo poukazuje na 

potenciál rôznych druhov Chlamydiales byť ľudským patogénom. 

 

Poďakovanie 

 Ďakujem reumatológovi MUDr. Ivanovi Ujvárimu za poskytnutie vzoriek synoviálnej 

tekutiny. Mgr. Ivete Cihovej, PhD. a všetkým dobrovoľníkom za poskytnutie vzoriek spúta. 

 

Zoznam použitej literatúry  

[1] Gargano L.M. a Hughes J.M. (2014) Annu. Rev. Publ. Health. 35, p. 65 

[2] Generali E., Ceribelli A., Massarotti M. et al. (2015) Clin. Dermatol. 33(5), p. 531 

[3] Lukic R., Lukovic B., Gajovic N. et al. (2016) Ser. J. Exp. Clin. Res. 17(2), p. 145 

[4] Hammerschlag, M.R. (2015) Chlamydia pneumoniae. In: Schlossberg D. (ed.) Clinical   

Infectious Disease. Cambridge University Press, Cambridge, UK, p. 1860 

[5] Miyashita N., Kawai Y., Tanaka T. et al. (2015) J. Infect. Chemother. 21(7), p. 497 

[6] Noguchi S., Yatera K., Kawanami T. et al. (2017) Respiratory Investigation. 55(6),  

p. 357 

[7] Šilonová M. (2018) Identifikácia patogénov zodpovedných za chronické ochorenia I. 

(Chlamýdie). (Diplomová práca). Univerzita Komenského, Bratislava  

[8] Erlich H. A., Gelfand D., Sninsky J. J. (1991) Science. 252 (5013), p. 1643 

923



Syntéza benzotiazolových analógov BODIPY farbív 
s kvadrupolárnou D-π-A-π-D štruktúrou pre bioimaging 

 
Maroš Smolíček, Peter Hrobárik 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra anorganickej chémie,  

Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská 
republika; marossmolicek@gmail.com  

 
 
Abstract 

Synthesis of benzothiazole-derived analogues of BODIPY dyes with quadrupolar D-π-A-π-D 
architecture for bioimaging 

We report herein a synthesis and characterization of 6,6‘-disubstituted bis(benzothiazol-2-yl)methanes 
and their corresponding BF2-bridged BODIPY analogues. The target BODIPY-like structures with electron-
donating substituents attached to the heteroaromatic core possess high fluorescence quantum-yields (>30%). 
This property along with their large two-photon absorption (TPA) cross-sections predicted by quantum-chemical 
calculations, make these systems attractive as diagnostic agents in laser-induced fluorescence microscopy. 
Synthesis of derivatives with extended π-conjugation is currently in progress. 
 

Keywords: benzothiazole; BODIPY; fluorescence dyes 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pôvodné BODIPY farbivá sú derivátmi 4,4-difluór-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacénu 

(Obr 1.). V súčasnosti je známa široká škála zlúčenín podobných BODIPY, ktoré sa 

používajú hlavne na fluorescenčné značenie alebo rôzne optoelektronické aplikácie, ako napr. 

organické svetlo emitujúce diódy (OLED) alebo senzitizéry v DSSC solárnych článkoch [1-

3]. 

N
B

N

F F

R4
R5

R6

R7R1

R2

R3

N
B

N

F F

R4
R5

R6

R7R1

R2

R3

 
 

Obr 1. Mezomérne štruktúry pôvodného skeletu BODIPY farbív 
 

Našim cieľom je príprava nových, fotochemicky stabilných BODIPY farbív z 

metylén-premostených bisbenzotiazolov obsahujúcich donorné substituenty v polohe C-6 na 

heteroaromatickom skelete. Takéto kvadrupolárne donor-π-akceptor-π-donor (D-π-A-π-D) 

systémy vykazujú vysoké vypočítané hodnoty účinného prierezu dvojfotónovej absorpcie 

a v spojení s ich predpokladanou vysokou fluorescenciou by mohli slúžiť ako účinné 

senzitizéry v laserom indukovanej fluorescenčnej mikroskopii s vysokým rozlíšením. 
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Z podobných zlúčenín je doposiaľ opísaný iba jeden derivát substituovaný v C-5 polohe 

benzotiazolového skeletu (Obr 2.), avšak nevykazuje kvadrupolárnu štruktúru potrebnú pre 

efektívny a vzdialený prenos náboja po excitácii [4].  
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BF3.Et2O
Et3N

MeCN, ∆
 

 
Obr 2. BODIPY farbivo odvodené od metylén-premosteného bisbenzotiazolu 

 

Na prípravu série benzotiazolových BODIPY farbív 4 sme navrhli tri cesty (Obr. 3.). 

Prvý prístup využíva prípravu 2-H benzotiazolov 1 s donornými substituentami v polohe C-6, 

ktoré slúžia ako univerzálne fragmenty aj pre syntézu iných, štruktúrne rozmanitých 

benzotiazolových derivátov s potenciálnym uplatnením v rôznych optoelektronických 

aplikáciach. Benzotiazolový kruh sa otvorí pôsobením hydrazínu a vzniknutý aminotiofenol 2 

sa skondenzuje s malóndinitrilom na príslušný CH2 premostený bisbenzotiazol 3 (Obr. 3.). 

[5], [6] Ten sa následne transformuje na BODIPY farbivo 4 pôsobením BF3.Et2O a bázy.[7] 

Nevýhodou tohto prístupu  je, že je nutné pripraviť pre každý derivát zvlášť 6-substituovaný 

benzotiazol 1 a uskutočniť na ňom sled troch za sebou idúcich reakcií. Syntetická cesta by sa 

dala výrazne skrátiť, ak by bolo možné v multigramovej škále pripraviť bisbenzotiazol 3a 

alebo 4a a následne Pd-katalyzovanými couplingami pripraviť rôzne substituované deriváty 

BODIPY 4, resp. bisbenzotiazoly 3, z ktorých by sme pripravili BODIPY farbivá v jedinom 

kroku. 
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Obr 3. Návrh syntézy BODIPY farbív 
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Obr 4. Reakcia metylén-premosteného bisbenzotiazolu s Pd(OAc)2 
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Vzhľadom na nedostatok literatúry v tejto oblasti a schopnosť CH2-premostených 

bisbenzotiazolov komplexovať ióny kovov, vrátane Pd katalyzátorov potrebných pre samotnú 

cross-couplingovú reakciu, je možné, že tieto skrátené syntetické cesty nebudú aplikovateľné 

(Obr. 4.) [7]. 

 

Materiál a metódy 

Použité komerčne dostupné chemikálie a rozpúšťadlá boli zakúpené od firiem Sigma 

Aldrich, Merck, Acros, Alfa Aesar, Mikrochem, Fluorochem a TCI. Použité suché 

rozpúšťadlá boli destilované z CaH2 alebo elementárneho sodíka. Priebeh reakcií bol 

sledovaný pomocou TLC na hliníkových platničkách pokrytých vrstvou SiO2 a 

vizualizovaných pomocou UV (254 nm). Flash chromatografia prebiehala na prístroji Biotage 

Isolera FSKO-1107-0010. Reakcie citlivé na vzdušnú vlhkosť a kyslík boli uskutočnené pod 

inertnou atmosférou Ar alebo N2. NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian NMR 

System™ 300 (300 MHz a 600 MHz pre 1H, 75 a 151 MHz pre 13C) s tetrametylsilánom ako 

vnútorným štandardom.  

 

Výsledky a diskusia 

Syntéza  základného CH2-premosteného bisbenzotiazolu 3 vycháda z komerčne 

dostupného aminotiofenolu 2 (Obr. 5.).  
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N
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2b 3b
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AcOH
CH2(CN)2

EtOH
reflux

 
Obr. 5. Syntéza bis(benzotiazol-2-yl)metánu 

 

Donorne substituovaný bis(benzotiazol-2-yl)metán 3c sme pripravili trojkrokovou 

syntézou vychádzajúc z 6-nitro-benzotiazolu 6 (Obr. 6.). V prvom kroku sme „one-pot“ 

redukčnou dimetyláciou transformovali nitro-skupinu v 6 na NMe2. Následne sme 

benzotiazolový kruh v 1c otvorili pomocou hydrazínu na aminotiofenol 2c a ten sme 

skondenzovali s malóndinitrilom na metylén-premostený bisbenzotiazol 3c.  
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Obr. 6. Syntéza dimetylamino-substituovaného derivátu 
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Nakoľko priame zavedenie halogénu na benzotiazol je problematické, pri príprave 

bisbenzotiazolu 3a sme vychádzli z benzotiazolinónu  7, na ktorý sme selektívne zaviedli 

bróm do polohy C-6 vo vysokom výťažku (Obr. 7.). Benzotiazolinónový kruh sme opäť 

otvorili nukleofilne, podobne ako v prípade 2-H benzotiazolov, avšak v tomto prípade sme 

použili ako nukleofil hydroxidový anión. Pripravený aminotiofenol 2a sme následne 

skondenzovali s malóndinitrilom a bisbenzotiazol 3a sme izolovali vo vysokom výťažku.  
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Obr. 7. Syntéza bis(6-brómbenzotiazol-2-yl)metánu (3a) a pokus o jeho funkcionalizáciu prostredníctvom 
cross-couplingových reakcií 

 

Pd-katalyzované cross-couplingové reakcie bisbenzotiazolu 3a poskytli  

komplikované zmesy látok a nízku konverziu aj napriek tomu, že pri použití 6-bróm-

benzotiazolu poskytujú analogické couplingové reakcie priemerné až vynikajúce výťažky 

(Obr. 7.). Toto experimentálne zistenie, spolu s potrebou 6-substituovaných 2-H 

benzotiazolov pre iné projekty riešené v rámci našej skupiny, nás priviedlo k pôvodne 

plánovanej, i keď časovo náročnejšej, ceste. Z benzotiazol-6-amínu (9) sme pripravili 

prostredníctvom diazotácie a následnej Sandmeyerovej reakcii 6-brómbenzotiazol (10) 

a následne zaviedli donorný fragment pomocou Suzukiho couplingu (Obr. 8.).  
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Obr. 8. Syntéza 6-substituovaných benzotiazolov pomocou Pd-katalyzovaných „couplingov“ 
 

Benzotiazol substituovaný diarylamínom v polohe C-6 sa nám nepodarilo pripraviť   

priamo Buchwald-Hartwigovým couplingom z benzotiazol-6-amínu (9) ani 6-bróm-

benzotiazolu (10). Syntézu sme preto uskutočnili alternatívnou cestou, ktorá navyše umožňuje 

zaviesť arylové substituenty s rôznou skupinou v jeho para polohe (Obr. 9.).   
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Prípravu benzotiazol-6-amínu (9) redukciou príslušného nitro-derivátu 6 sme úspešne 

zoptimalizovali v multigramovej škále (Obr. 9.). Reakcia poskytuje vysoké výťažky amínu 9 

ako s použitím SnCl2.2H2O, tak aj za podmienok katalytickej hydrogenácie s Pd/C. 

V nasledujúcom kroku sme nukleofinou aromatickou substitúciou zaviedli arylové zvyšky 

funkcionalizované v polohe 4 nitro-skupinou. Takto získaný intermediát 13 sme „one-pot“ 

redukčnou dimetyláciou transformovali na príslušný bis(dimetylamino)-substituovaný derivát 

1d, resp. hydrogenáciou na diamín 14. Z diamínu 14 sme následne pomocou diazotácie 

a následnej redukcie odstránili amino-skupiny za vzniku N,N-difenylbenzotiazol-6-amínu 

(1e).  
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Obr. 9. Syntéza N,N-diarylbenzotiazol-6-amínov 

 

Z pripravených 2-H benzotiazolových derivátov 1d, 1e a 1f plánujeme ďalej pripraviť 

príslušné BODIPY farbivá podobne ako v prípade 4a-c, tj. otvorením benzotiazolového kruhu 

na príslušný aminotiofenol, jeho kondenzáciou s malóndinitrilom a následnou komplexáciou 

s BF3.Et2O. (Obr. 10.). Doposiaľ sme pripravili BODIPY farivá 4a-c.  
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Obr. 10. Syntéza BODIPY farbív  

 
Pripravené BODIPY analógy boli podrobené meraniam fotofyzikálnych vlastností 

(Tab. 1., Obr. 11).  

 
Tabuľka 1. Spektrálne charakteristiky cieľových farbív 4a-c merané v toluéne 

 λabs (nm) λf (nm) Φ f Ɛabs [M-1cm-1] 
MS-4a 428 441 / 455 0,31 84100 
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MS-4b 422 434 / 450 0,12 66700 
MS-4c 462 485 / 510 0,44 26700 

 Vlnová dĺžka absorbovaného ako aj vyžiareného žiarenia je najvyššia u BODIPY 4c 

s donornou skupinou. Rovnako dosahuje toto farbivo aj najvyšší kvantový výťažok 44%, 

zatiaľ čo u Br-substituovaného derivátu 4a je to 31% a u H-derivátu 4b iba 12%. 

 
Obr 11. Absorpčné (plná) a emisné (prerušovaná) spektrá BODIPY farbív 4a-c 

 

Záver 

 Úspešne sme pripravili fluorescenčné BODIPY farbivá odvodené od metylén-

premostených bisbenzotiazolov, ktoré boli podrobené UV-Vis meraniam absorpčných 

a emisných spektier, z ktorých boli stanovené základné fotofyzikálne charakteristiky. U dvoch 

farbív boli dosiahnuté kvantové výťažky nad 30%. V súčasnosti je v pokročilom štádiu aj 

syntéza BODIPY farbív 4d-f,  u ktorých predpokladáme zlepšenie fotofyzikálnych vlastností 

v dôsledku predĺženej π-konjugácie.  
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Abstract 
Study of 99mTc labelled carrier for multistage angiogenic diagnosis. 
This work investigates the preparation of [99mTc]-iron oxide nanocarriers (SPIONs), their stabilization, 

optimization of phosphate binding and subsequent study of their radiochemical stability, for possible 
simplification and improvement of diagnostic processes in medicine. SPIONs iron oxide nanoparticles were 
prepared by the coprecipitation and then coated and stabilized with sodium citrate. The prepared particles were 
characterized by FT-IR, XRPD methods, the size of particles was assessed by using the DLS method and their 
stability was assessed on the base of Zeta potential size. The stabilized nanoparticles with mean size of 39 nm 
(ZS2–1%) and 49 nm (ZS2-2%) in stability studies demonstrate that this binding phosphonate HDP (ZS2-16) did 
not release more than 10% of activity in dialysis and not more than 10% of activity was released from samples 
ZS2-17 and ZS3-2 particles with MDP.   
 

Keywords: SPIONs; iron oxide; SPECT; diagnostic 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rádionuklid 99mTc je najčastejšie využívaným nuklidom v diagnostike (SPECT) 

onkologických, kardiologických a neuropatologických zmien. SPIONs sú 

superparamagnetické nanočastice oxidov železa, ktoré patria medzi anorganické 

nanomateriály a ich veľkosť sa nachádza v rozmedzí 1-100 nm. So zväčsujúcim sa objemom 

častíc (nad 100 nm) sa ich typické vlastnosti vytrácajú. Superparamagnetické nanočastice 

oxidu železa, svojou veľkosťou podobnou biologickým systémom,  difúziou v organizme 

(EPR), paramagnetickými a feromagnetickými vlastnosťami v prítomnosti 

elektromagnetického poľa, ponúkajú početné využitie ako nosiče v kombinácii s konkrétnym 

rádionuklidom [1, 2]. 

Viacfázová diagnostika nepredstavuje len zobrazovacie modality, ako sú napr. PET/CT, 

SPECT/CT, PET/MR, ale aj spôsob aplikácie rádiofarmaka. Proces aplikácie pozostáva                

z viacerých fáz, ktorými by mohli byť eliminované nežiaduce účinky diagnostických 

procesov [3]. V prvej fáze sú aplikované do organizmu nanočastice SPIONs a ich distribúciou 

v organizme sa predpokladá akumulácia v cielenom tkanive, orgáne či tumore. V druhej fáze 

je aplikované farmakum (MDP, HDP) označené rádionuklidom o vhodnej dobe polpremeny a 
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fyzikálnych charakteristikách. Spoločným naviazaním sa častíc a označeného farmaka priamo 

v organizme, je eliminované nešpecifické naviazanie farmaka v organizme a môže dôjsť ku 

zvýšeniu efektivity diagnostického procesu. Druhý spôsob aplikácie predstavuje nanočastice 

SPIONs inkubované priamo s farmakom a ich následnú aplikované do organizmu. V ďalšom 

kroku je do tela vpravený nuklid a je predpokladané jeho špecifické naviazanie na farmakum 

[4]. 

V práci boli študované postupy príprav [99mTc]superparamagnetických častíc SPIONs, 

kedy bola skúmaná a porovnávaná stabilita medzi modifikovanými a nemodifikovanými 

časticami a viacfázové značenie nanočastíc magnetitu v usporiadaní s adsorbovaným 

prekurzorom 6-MDP alebo HDP a následným značením pomocou 99mTc z eluátu. Druhé 

usporiadanie pozostávalo z naviazania fosfonátu rádiofarmaka [99mTc]MDP alebo 

[99mTc]HDP na nanočastice SPIONs. Značenie nanočastíc prebiehalo vo fyziologickom 

roztoku, separácia a následná stabilita pripravených konjugátov bola študovaná vo 

fyziologickom roztoku, krvnom sére a 5% roztoku albumínu pomocou dialýzy.  

 

Materiál a metódy 

Nanočastice SPIONs boli pripravené koprecipitáciou v bázickom prostredí. Postup 

prípravy SPIONs: hexahydrát chloridu železitého – FeCl3 ∙ 6H2O (6,1 g, 24 mmol)                           

a heptahydrát síranu železnatého - FeSO₄·7H₂O (4,2 g, 12 mmol) bolo rozpustených v 100 ml 

destilovanej vody. Reakčná zmes bola zahrievaná na teplotu 90°C za stáleho intenzívneho 

miešania na magnetickej miešačke v inertnej atmosfére. Po dosiahnutí 90°C bol pridaný 25 % 

vodný roztok NH4OH (10 ml) po kvapkách. Zmes bola po ochladení izolovaná sedimentáciou 

pomocou magnetu, premytá ultračistou vodou do neutrálneho pH a na záver bola premytá 

metanolom. 

Pripravené nanočastice boli stabilizované citronanom sodným (2 M), ktorý bol 

pridávaný do vodnej suspenzie (10 ml) po skončení reakcie. Zmes bola sonifikovaná 3 min         

v ultrazvukovom kúpeli a následne zahrievaná za stáleho miešania podobu 1 hodiny. 

Značenie častíc prebehlo v ich stabilizovanej aj nestabilizovanej forme, 

rádionuklidom 99mTc, ktoré bolo eluované z 99Mo/99mTc generátoru fyziologickým roztokom. 

K zásobnému roztoku 5 mg nanočastíc Fe3O4 vo fyziologickom roztoku, bol následne pridaný 

roztok 0,5 ml SnCl2·2H2O ku každej vzorke (4 – 5 vzoriek), ktorá bola hodinu inkubovaná s 

prídavkom 1– 2 ml eluátu obsahujúceho 99mTc (o celkovej aktivite max. 200 MBq). 

Naväzovanie bisfosfonátov (6-MDP, HDP) prebehlo oboma opísanými spôsobmi. 

Po inkubácii bola vždy zmes magneticky separovaná, supernatant odobratý, k 
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časticiam bol pridaný 1ml fyziologického roztoku, suspenzia bola znovu suspendovaná 

a jednotlivé podiely zmerané v ionizačnej komore – bola stanovená uvoľnená aktivita. 

Nanočastice po stabilizácii byli separované v dialyzačných skúmavkách, Obr.1. 

(skúmavka umiestnená vo vnútri 50 ml vialky). Dialýza prebiehala nasledovne: bol 

pripravený zásobný roztok, zmiešaný s inkubovaným a označeným farmakom (max.objem 3 

ml), aplikovaný do dialyzačnej skúmavky. Viečko skúmavky muselo byť utesnené a následne 

ponorené do 30 ml fyziologického roztoku. Vialka aj so skúmavkou boli umiestnené na 

miešačku a boli inkubované 1 h. Po inkubácii bola stanovená aktivita vialky vo vnútri 

s dialyzačnou skúmavkou, ktorá bola ďalej vložená do 30 ml čistého fyz. roztoku a bola 

stanovená jej aktivita.  

 
Obr. 1. Dialyzačná skúmavka umiestnená v 50 ml vialke ponorená vo fyz. roztoku 

 

Výsledky a diskusia 
Pripravené vzorky nanočastíc boli ďalej analyzované metódou DLS. V nasledujúcej tabuľke 

Tab.1 možno vidieť merania štyroch vzoriek zo zásobného roztoku ZS2, pričom prvý z uvedených 

stabilizovaný nebol, zvyšné boli (citronanom sodným 1%, 2% a obalené PEG). Bola stanovená 

priemerná veľkosť častíc, objemová distribúcia a zeta potenciál, ktorý približuje stabilitu systému. 
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Tab.1. Veľkosť častíc, objemová distribúcia, zeta potenciál nanočastíc SPIONs 

Vzorka Veľkosť častíc [nm] Objemová distribúcia 
[nm] Zeta potenciál [mV] 

ZS2 266 329 9 

ZS2-1% 39 78 -26 

ZS2-2% 49 215 -40 

ZS2-PEG 94 288 -18 

 

Priemerná veľkosť nestabilizovaných častíc bola 266 nm, čo vyplýva aj z faktu že ako jediný 

roztok nebol prefiltrovaný (0,22 μm) a jeho zeta potenciál má najnižšiu hodnotu, keďže ako 

jediný nebol stabilizovaný - nachádza sa v oblasti „silnej aglomerácie a precipitácie“. So 

stúpajúcou hodnotou zeta potenciálu koreluje aj stabilita častíc. Častice s potenciálom -40 mV 

(ZS2-2%) sa nachádzajú v oblasti tzv. „dobrej stability“ a v porovnaní s ostatnými dosahujú 

najvyššie hodnoty stability. Obalením častíc polymérom PEG sledujeme zvýšenie priemernej 

veľkosti častíc na hodnotu 94 nm. 

Bola meraná uvoľňovaná aktivita roztokov po 3, 3, 3, 2, 9, 3 hodinách pre 

stabilizované častice z roztokov ZS2 a ZS3. 

 
Tab.2. Uvoľňovaná aktivita pri dialýze roztokov ZS2 a ZS3 

Vzorka Špecifikácia A(poč)[MBq] 
Uvoľnená aktivita % 

3h 3h 3h 2h 9h 3h 

ZS3-1 Stab/- 166 66,45 11,93 2,73 1,50 0,61 0,77 

ZS3-2 Stab/MDP 171 6,04 6,08 8,77 6,04 11,79 4,46 

ZS3-3 Stab/HDP 169 6,44 5,44 8,20 16,66 17,30 5,26 

ZS2-16 Stab/HDP 179 6,08 5,25 5,06 3,19 7,32 3,55 

ZS2-17 Stab/MDP 153 13,68 6,67 7,58 4,43 5,93 3,32 

  

Z Tab.2. je viditeľné že častice v roztoku ZS3-1 uvoľňujú aktivitu počas celého 

testovania najviac. Naopak najnižšie hodnoty uvoľnenej aktivity vykazuje ZS2-16 s HDP, 

nepresahuje 10 % pre každé meranie. Hranicu 10 % prekračujú ZS3-2 a ZS2-17 s MDP, 

ktorých hodnoty boli takmer konštantné počas merania.  

Na Obr.2. je graficky zobrazené percento kumulovanej uvoľňovanej aktivity počas 

merania. Krivka ZS3-1 reprezentuje roztok [99mTc]O4
- technecistanu a je viditeľná postupná 

difúzia [99mTc] dialyzačnou membránou. Stabilizovaný roztok ZS3-1 bez prídavku farmaka 

uvoľnil viac ako 80 % aktivity v priebehu dialýzy. Krivky ZS3-2, ZS3-3, ZS2-16 a ZS2-17 

reprezentujú študované vzorky, percento kumulovanej uvoľňovanej aktivity v čase postupne 

narastá. Na krivke vzorky ZS3-3 je zjavný náhly nárast percenta uvoľnenej kumulovanej 
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aktivity a možno ho odôvodniť niekoľkými spôsobmi: (a) difúziou ultramalých čas-                      

tíc cez membránu dialyzačnej skúmavky, (b) netesnosť dialyzačnej skúmavky, (c) chybou pri 

pipetovaní vzorky. 

 
Obr.2. Závislosť uvoľňovanej aktivity v čase počas dialýzy roztokov ZS2 a ZS3 

 
Záver 

V experimentálnej časti boli pripravené nanočastice SPIONs, ktoré boli 

charakterizované pomocou FT-IR, dynamického rozptylu  svetla a rentgenovou práškovou 

difrakciou, následne boli značené 99mTc, separované, stabilizované nanočastice SPIONs 

dialýzou a študované ich in vitro stability.  

Stabilitné štúdie preukázali, že stabilizované nanočastice SPIONs (ZS2) s naviazaným 

[99mTc]HDP neuvoľňovali v procese dialýzy viac ako 10 % aktivity a hranicu 10 % 

prekračujú ZS3-2 a ZS2-17 pre [99mTc]MDP. Stabilizovaný roztok ZS 3 bez prídavku farmaka 

uvoľnil viac ako 80 % svojej aktivity do dialyzačného roztoku. Nestabilizované nanočastice 

SPIONs uvoľňovali najmenej aktivity v krvnom sére ZS1, hodnoty nepresiahli 17 %.   

Na základe sľubných in vitro štúdií, je do budúcna nutné prehĺbiť toto štúdium 

a zamerať sa aj na in vivo aplikácie a otestovať študovaný systém na myšom modely. 
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Abstract 

Development of extraction methods for HPLC-MS determination of selected pharmaceuticals in 
complex environmental samples 

Wastewater treatment plants are not enough effective for removal of pharmaceuticals from wastewater, 
which consequently penetrate to environment and can cause damage in environment on a long-term basis. The 
development and optimization of extraction methods followed by HPLC-MS analysis were investigated. The 
key parameters, such as volume of applied sample, composition and volume of eluent in SPE using 
Chromabond HR-XC (200 mg/3 mL, 45 µm) sorbent were tested. Moreover, the appropriate extraction solvent 
for extraction of analytes from plants were selected. Chromatographic separation was realized on Ascentis 
column C18 (100x2.1 mm, 3 μm). Mobile phase consisted of 5 mmol/L formic acid in water and acetonitrile. 
Gradient elution was executed using 0.2 mL/min flow rate. Analysis were performed using high resolution mass 
spectrometer  LCMS-IT-TOFTM (Shimadzu) with electrospray ionization in positive mode. 
 

Keywords: pharmaceuticals; solid-phase extraction; LC-MS; wastewater treatment plants 

 

Úvod a formulácia cieľa 

S rastúcou spotrebou a produkciou farmaceutík súvisí aj ich vysoký výskyt v 

životnom prostredí. Ich veľká časť je vylučovaná v nezmenenom stave alebo vo forme 

aktívnych metabolitov a dostávajú sa do čistiarní odpadových vôd (ČOV) [1]. Vzhľadom 

k tomu, že ČOV nie sú navrhnuté tak, aby boli schopné odstraňovať mikropolutanty, ako sú 

napríklad farmaceutiká, odtokmi z ČOV sa môžu dostávať do podzemných a povrchových 

vôd a stávajú sa potenciálnym rizikom pre vodné živočíchy [1]. V práci Verlicchi a kol. sa 

uvádza účinnosť odstránenia tramadolu na ČOV približne 23% [2]. Autori Mackuľak a kol. 

uvádzajú, že ČOV na Slovensku odstránili citalopram s účinnosťou 22% [1]. Podľa 

dostupných zdrojov sa koncentrácie tramadolu a citalopramu v odpadových vodách (ČOV) 

pohybujú v rozmedzí 0,8-1,4 μg/L a 0,024 μg/L-0,17 μg/L, respektíve [3-4]. V súčasnosti sa 

stáva trendom využitie vodných rastlín na dočistenie vôd na odtoku z ČOV. Tento proces si 

získava obľubu hlavne kvôli jeho nízkej nákladovosti, jednoduchosti a ekologickosti [5].  

Vzhľadom na komplexnosť environmentálnych vzoriek a nízke koncentračné úrovne 

liečiv (ng-µg/L) je nevyhnutná úprava vzoriek pred analýzou a následne dostatočne citlivá 

a spoľahlivá analytická metóda. Najlepšie uplatnenie našla kombinácia techniky kvapalinovej 
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chromatografie (LC) s hmotnostnou spektrometriou (MS) vzhľadom na jej dostatočnú 

citlivosť a selektivitu [6]. Extrakcia tuhou fázou (SPE) patrí medzi najpoužívanejšie techniky 

úpravy environmentálnych vzoriek. Princípom SPE techniky je zakoncentrovanie analytov 

ako aj odstránenie interferentov z matrice, ktoré by  mohli mať rušivý vplyv na stanovenie. 

Cieľom predloženej práce bola optimalizácia extrakčných techník a podmienok LC-

MS analýzy pre sledovanie prestupu liečiv citalopramu a tramadolu z vody do rastlín na 

modelovom experimente s pitnou vodou. 

 

Materiál a metódy 

1. Chemikálie 

Acetonitril, kyselina mravčia (obe LC-MS čistoty) ako aj štandardy citalopramu 

a tramadolu boli zakúpené od firmy Sigma Aldrich (Steinheim, Nemecko). Metanol 

(gradientovej čistoty), izopropanol, etanol,  kyselina chlorovodíková a 25% roztok amoniaku 

boli zakúpené od firmy Merck (Darmstadt, Nemecko). Voda použitá na prípravu vzoriek 

a mobilných fáza bola filtrovaná cez SimplicityTM Water Purification System (Millipore, 

USA).  

 

2. Extrakcia tuhou fázou 

Na optimalizáciu extrakčného postupu bol použitý sorbent Chromabond HR-XC (200 

mg/3 mL, 45 μm, Macherey-Nagel, Düren, Nemecko). Postup extrakcie pozostával 

z nasledovných krokov: kondicionovanie kolóny s 5 mL metanolu a 5 mL vody; aplikácia 

vzorky s pH=3; premývanie kolóny s 2 mL 0,1 mol/L HCl a 2 mL vody; sušenie pod 

vákuom; elúcia analytov s 10 % NH3 v metanole. Na SPE extrakciu bola použitá vákuová 

aparatúra SupelcoVisiprepTM SPE Vacuum Manifold DL (Sigma Aldrich, Mníchov, 

Nemecko). 

 

3. Extrakcia rastlinných vzoriek 

K návažku 0,1 g rastliny (Pistia Stratiotes) sa pridalo 1,5 mL extrakčného činidla. Zmes 

sa homogenizovala. Homogenát sa centrifugoval a supernatant bol prefiltrovaný použitím 

striekačkových filtrov (0,45 μm, regenerovaná celuóza). 

 

4. LC-MS analýza 

Všetky analýzy boli uskutočnené použitím vysoko-rozlišovacieho hmotnostného 

spektrometra LC-MS-IT-TOFTM (Shimadzu, Kyoto, Japonsko) s ionizáciou elektrosprejom 
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(ESI). Na chromatografickú separáciu bola použitá reverzne-fázová kolóna Ascentis C18 

(100 x 2,1 mm; 3 μm, Supelco, USA). Mobilná fáza pozostávala z 5 mmol/L kyseliny 

mravčej vo vode (A) a 100% acetonitrilu (B). Bola použitá gradientová elúcia s nasledovným 

programom:2 min. – 10% B; 2,1 min. – 20% B; 4 min – 40% B; 6 min. – 60% B; 7 min. – 

90% B; 7,1 min. – 5% B; 11 min. – 5% B. Prietok mobilnej fázy bol 0,2 mL/min. Zber dát bol 

nastavený v rozmedzí hodnôt m/z 100-500 v pozitívnom móde a dávkovaný objem bol 20 

μL. Údaje boli vyhodnotené použitím softwaru LC-MS Solutions v.3.5.1 (Shimadzu).  

 

Výsledky a diskusia 

V prvej časti experimentálnej práce boli optimalizované podmienky pre hmotnostne 

spektrometrickú analýzu. Na tento účel bola zvolená technika priameho dávkovania vzorky 

do hmotnostného analyzátora s ionizáciou elektrosprejom (DI-ESI-IT-TOF-MS). Bol 

testovaný vplyv rôznych aditív vo vodnej a organickej zložke na ionizáciu citalopramu 

a tramadolu. Jednalo sa o kyselinu mravčiu a kyselinu octovú s koncentráciou 5, 10, 15 a 20 

mmol/L a mravčan amónny a octan amónny s koncentráciami 10 a 15 mmol/L. Výsledný 

vplyv testovaných aditív do vodnej zložky na ionizáciu citalopramu je znázornený na Obr.1. 

Najvhodnejšou vodnou zložkou mobilnej fázy je kyselina mravčia s koncentráciou 5 mmol/L 

a ako organická zložka je 100% acetonitril. Ďalším testovaným parametrom, ktorý vplýva na 

intenzitu signálu, je akumulačný čas. Testoval sa v rozmedzí 10-200 ms pre oba analyty. 

Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri použití akumulačného času 30 ms. 

V druhej časti experimentálnej práce boli optimalizované podmienky extrakcie tuhou 

fázou (SPE) pre úpravu vzoriek vody. Ako sorbent bol vzhľadom na fyzikálno-chemické 

vlastnosti vybraných analytov (bázické látky) použitý silný katiónový menič Chromabond 

HR-XC [7]. Boli testované nasledovné parametre: objem aplikovanej vzorky; zloženie 

a objem elučného činidla. Boli testované objemy 50; 100; 150; 250 a 500 mL pitnej vody 

s prídavkom štandardov citalopramu a tramadolu s koncentráciou 0,1 µg/L. Pre každý objem 

vzorky bolo meranie opakované 3x a výsledné priemerné hodnoty výťažností sú uvedené 

v Tab.1.  
 

 
Tab. 1. Priemerné hodnoty výťažností pre citalopram a tramadol s koncentráciou 0,1 µg/L pre rôzne 

objemy aplikovanej vzorky pitnej vody 
Objem vzorky  
 
                Výťažnosť [%] 

50 mL 100 mL 150 mL 250 mL 500 mL 

Citalopram 83 130 108 99 89 
Tramadol 94 107 111 101 91 
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Obr. 1. Intenzity ionizácie citalopramu pri rôznych mobilných fázach 

 

Pre ďalšie experimenty bol vybraný objem vzorky 150 mL. Ďalšími testovanými 

parametrami bolo zloženie a objem elučného činidla. Na elúciu boli použité činidlá: 100 % 

metanol, metanol s prídavkom 5% amoniaku a metanol s prídavkom 10 % amoniaku. 

Metanol ako elučné činidlo nebol vhodný. Ako sa predpokladalo, vzhľadom na bázické 

vlastnosti stanovovaných analytov, prídavok amoniaku zvýšil výťažnosť elúcie. Najlepšie 

výťažnosti (112 % pre citalopram a 105% pre tramadol) boli dosiahnuté použitím 10%-ného 

prídavku amoniaku. Pre vybrané elučné činidlo boli porovnávané objemy: 3; 4; 5 a 6 mL. 

Zvolil sa najvhodnejší objem 5ml, ktorý vykazoval najvyššie výťažnosti (105% pre 

citalopram a 101% pre tramadol). 

Všetky experimenty v rámci optimalizácie podmienok SPE boli robené so vzorkou 

pitnej vody, ktorá slúžila ako modelová vzorka pre ďalší experiment. Takto optimalizovaný 

postup bol použitý v ďalšej časti experimentálnej práce, kde bol sledovaný prestup liečiv 

z vody do rastlín. Predpokladom pri štúdiu prestupu mikropolutantov do vodných rastlín je 

trend znižovania koncentrácie sledovaných analytov vo vode a naopak, zvyšujúca sa 

koncentrácia analytov v rastline. Na štúdium prestupu mikropolutantov do vodných rastlín 

bola využitá Pistia rezavková.  

Na extrakciu liečiv z rastlín boli testované rôzne extrakčné činidlá vzhľadom na 

výťažnosť. Zloženie činidiel ako aj dosiahnuté výťažnosti sú uvedené na Obr. 2. Pre ďalší 

postup bola vzhľadom na najvyššiu výťažnosť vybraná zmes izopropanolu s acetonitrilom 

v pomere 1:1 s 0,1% prídavkom kyseliny mravčej. 

940



 
Obr. 2.Výťažnosti liečiv z rastlín pre rôzne extrakčné činidlá 

 

Následne bol robený experiment prestupu liečiv do rastlín. Do testovacích nádob boli 

pripravené roztoky 2 L pitnej vody, do ktorej bol pridaný 50μg/L citalopramu a tramadolu, 

respektíve. Do takto pripravených nádob boli vložené rastliny a v tretí, piaty a desiaty deň 

bola v rovnakom čase odobratá vzorka vody. Keďže nie je dostupných veľa informácii 

o prestupe liečiv do rastlín, bola na začiatku zvolená vyššia koncentrácia, z dôvodov 

optimalizácie metódy.  

Prestup liečiv bol sledovaný stanovením ich koncentrácie vo vode, ktorá sa každým 

odberom znižuje. LC-MS analýzou vzoriek vody bol sledovaný úbytok liečiva v jednotlivé 

dni odberu.  Počiatočné koncentrácie v nultý deň odberu boli 44,3 μg/L pre citalopram a 46,5 

μg/l pre tramadol. Na Obr. 3 je uvedený graf, kde je viditeľný trend znižovania koncentrácie 

vo vzorkách vodypre 0., 3., 5. a 10. deň odberu. Na vyhodnotenie koncentrácie citalopramu 

a tramadolu vo vzorkách pitnej vody bola zostrojená kalibračná krivka v koncentračnom 

rozsahu 1-100 µg/L citalopramu a tramadolu, respektíve. 

 
Obr. 3. Koncentrácia liečiv vo vzorkách vody v jednotlivých dňoch odberu 
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Záver 

Predkladaná práca je zameraná na vývoj a optimalizáciu extrakčných postupov pre 

následné HPLC-MS stanovenie tramadolu a citalopramu v environmentálnych vzorkách. Bol  

navrhnutý postup SPE extrakcie liečiv z vody s dosiahnutou výťažnosťou 105 % a 101% pre 

citalopram a tramadol, respektíve, ako aj pre extrakciu liečiv z rastlín s výťažnosťou 104% 

pre citalopram a 108% pre tramadol.  

Ďalšia experimentálna práca bude zameraná na kvantifikáciu liečiv v rastlinných 

vzorkách a sledovanie potenciálne vznikajúcich metabolitov tramadolu a citalopramu v 

rastlinách. 
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Abstract 
The influence of single mutations H94Q, Q108R and K237S on the specificity of Tropaeolum majus 

xyloglucan endotransglycosylase majority form.  
Enzyme TmXET6.3 (V5ZEF7) from germinating nasturtium seeds has a whole spectrum of 

heterotransglycosylating activities regarding its acceptors. The study of behavior of single mutants H94Q, 
Q108R and K237S showed that the decisive influence on the heterotransglycosylating activity suppression has 
the mutation Q108R naturally occurring in the nature but multiple mutations were always more effective as a 
single one. Mutations influenced the activities on variously substituted xyloglucan oligosaccharides, too. Using 
cellooligosaccharides as acceptors, all mutants showed higher activity as in the case of the wild TmXET6.3 
what was in agreement with the higher activity of specific XETs on this substrate. Activities were determined 
using liquid chromatography of fluorescently labelled products. 
 

Keywords: Acceptor specificity; single mutation; Tropaeolum majus; XET; xyloglucan endotransglycosylase 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Xyloglukánendotransglykozyláza (XET, E.C. 2.4.1.207) je enzým patriaci do rodiny 

GH 16. Primárne štiepi xyloglukán (XG) v rastlinných bunkových stenách, ale na rozdiel od 

typických endo-hydroláz neprenáša fragment s pôvodným neredukujúcim koncom na vodu, 

ale na iný XG, prípadne xyloglukán oligosacharid (XG-OS) [1-3]. Prestavbou XG vlákien 

zabezpečuje rozpínanie alebo naopak zmršťovanie bunkovej steny rastlín v priebehu ich 

fyziologických procesov [4, 5]. Okrem striktne špecifických XET [6, 7], ktoré ako 

akceptorový a donorový substrát využívajú XG, celulózu alebo ich fragmenty, boli popísané 

XET, ktoré vykazujú donorovú [8, 9] alebo akceptorovú [10-13] nešpecificitu. Na základe 

výsledkov bioinformatickej analýzy a homológneho modelovania boli navrhnuté 

aminokyseliny, ktoré by mohli zodpovedať za širokú akceptorovú špecificitu majoritnej 

formy XET z klíčiacich semien kapucínky TmXET6.3, (V5ZEF7) [14]. Bol vytvorený trojitý 

(H94Q/A104D/Q108R) a dvojitý (K234T/K237T) mutant tohto enzýmu, v ktorom boli 

predmetné aminokyseliny zamenené a bol dokázaný vplyv tejto zámeny na 

heterotransglykozylačné aktivity TmXET6.3 [15, 16].  

Cieľom tejto práce je stanovenie podielu aminokyselín v kľúčových väzobných 
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pozíciách 94, 108 a 237 (mutácie H94Q, Q108R a K237T) nešpecifickej TmXET6.3 na 

akceptorovú špecificitu enzýmov XET [15, 16].  

 

Materiál a metódy 

Ako donorový substrát pre stanovenie transglykozylačných aktivít sa používal 

tamariškový XG (Dainippon Sumimoto Pharmaceutical). Ako akceptory slúžili rôzne OS, 

ktoré boli alebo komerčné (Megazyme) alebo pripravené v laboratóriu kyslou alebo 

enzýmovou hydrolýzou z príslušných polysacharidov a prečistené tenkovrstvovou alebo 

kvapalinovou chromatografiou [14]. OS boli fluorescenčne značené sulforodamínom (SR) 

[17]. Ich čistota bola overená hmotnostnou spektrometriou (UltrafleXetreme MALDI 

TOF/TOF, Bruker). Nešpecifická XET z klíčiacich semien Tropaeolum majus 

(TmXET6.3, V5ZEF7) bola produkovaná transformovanou Pichia pastoris GS115 do 

kultivačného média rovnako, ako modifikované enzýmy TmXET6.3_H94Q, 

TmXET6.3_Q108R a TmXET6.3_ K237T.  

Reakčná zmes bola zložená z 0,3% XG, 27 µM OS-SR a kultivačného média s 

TmXET6.3,  TmXET6.3_H94Q, TmXET6.3_ Q108R alebo TmXET6.3_ K237T v pomere 5 : 

1 : 4. Enzýmová reakcia bola sledovaná v časových intervaloch pri 25 °C pomocou gélovej 

chromatografie produktov na kolóne TSKgel G3000SWXL (Tosoh Bioscience) zapojenej do 

UHPLC zariadenia Dionex UltiMate 3000 s fluorescenčným detektorom (ThermoScientific). 

Nástrek reakčnej zmesi bol 40 mikroL, ako mobilná fáza sa používal 0,1 M octan amónny pH 

5,5 s 20% acetonitrilom, prietoková rýchlosť bola 0,5 ml/min a detektor bol nastavený na Ex 

530 nm a Em 575 nm [15]. Aktivity boli vyhodnotené z fluorescencie zodpovedajúcej 

plochám píkov v jednotlivých časových intervaloch reakcie a vyjadrené v percentách 

vzhľadom na aktivitu natívnej reakcie XET medzi XG a XG-O8-SR (číslo zodpovedá stupňu 

polymerizácie akceptora) [18]. 

 

Výsledky a diskusia 

Z výsledkov dokovania rôznych akceptorov do aktívneho miesta TmXET6.3 

a simulácií molekulovou dynamikou vyplynulo, že aminokyselina A104 z trojitej mutácie  

(H94Q/A104D/Q108R) a K234 dvojitej mutácie (K234T/K237T) sa interakcií s akceptormi 

prevažne nezúčastňujú [16]. Z tohto dôvodu sa pripravili len TmXET6.3 s mutáciami 

v pozíciách 94 (H94Q), 108 (Q108R) a 237 (K237T) (Obr. 1). 
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Obr. 1. Umiestnenie aminokyselín H94, Q108 a K237, ktoré boli predmetom mutácií, vo väzobnom mieste 

akceptorov TmXET6.3. 
 

V porovnaní s pôvodnou TmXET6.3 je pozorovateľné, že okrem študovaného vplyvu 

na heterotransglykozylačné aktivity, mutácie zmenili aktivitu aj na rôzne substituované XG-

OS, ktoré sú, rovnako ako XG, natívnymi substrátmi XET. Najvýraznejší rozdiel sa prejavil 

v prípade mutácie Q108R, keďže tento mutant sa vyznačoval preferenciou pre XG-O9, ktorý 

je z použitých akceptorov najviac galaktozylovaný (Obr. 2). Tento výsledok je v súlade 

s predošlými pozorovaniami, keďže pre zmes XET z klíčiacich semien kapucínky bol ako 

preferenčný substrát prezentovaný XG-O9 [1], kým pre izolovanú TmXET6.3, ktorá je 

majoritnou formou tejto zmesi, to bol XG-O8 [13]. Aktivity boli najmenej ovplyvnené 

mutáciou K237T. 

 
Obr. 2. Aktivita TmXET6.3 z klíčiacich semien  T. majus a jej mutantov H94Q, Q108R a K237T 

stanovená s využitím fluorescenčne značených XG-OS ako akceptorových substrátov. 
XG-O7 – xyloglukán heptasacharid, XG-O8 – xyloglukán oktasacharid, XG-O9 – xyloglukán nonasacharid. 

 

Samotná mutácia H94Q neviedla k výraznejšiemu potlačeniu nešpecificity 

TmXET6.3. V prípadoch, keď bol hlavný reťazec akceptora zložený z iných ako 

glukózových jednotiek, bol dokonca zaznamenaný určitý nárast aktivít v porovnaní 

s pôvodnou TmXET6.3 (Obr. 3). V prípade zvýšenia aktivity na celooligosacharidy (Cello-
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OS6) bol však príspevok H94Q dominujúci a porovnateľný s efektom trojitej mutácie 

H94Q/A104D/Q108R.  

 
Obr. 3. Porovnanie heterotransglykozylačných aktivít TmXET6.3, H94Q a H94Q/A104D/Q108R. 

Cello-OS6 – hexacelooligosacharidy, MLG-OS – 1,3-1,4-β-glukooligosacharidy, Pu-OS – 
pustulooligosacharidy, Xyl-OS – xylooligosacharidy, AraXyl-OS – arabinoxylooligosacharidy, GlcMan-OS – 

glukomanooligosacharidy. 
 

Mutácia Q108R sa ukázala pre potlačenie heterotransglykozylačných 

aktivít TmXET6.3 ako rozhodujúca, aj keď vplyv trojitej mutácie H94Q/A104D/Q108R bol 

ešte výraznejší (Obr. 4). Rovnako ako v prípade mutácie H94Q, viedla aj mutácia Q108R 

k zvýšeniu aktivity na Cello-OS6, jej efekt bol však nižší. 
 

 
Obr. 4. Porovnanie heterotransglykozylačných aktivít TmXET6.3, Q108R a H94Q/A104D/Q108R. 

Cello-OS6 – hexacelooligosacharidy, MLG-OS – 1,3-1,4-β-glukooligosacharidy, Pu-OS – 
pustulooligosacharidy, Xyl-OS – xylooligosacharidy, AraXyl-OS – arabinoxylooligosacharidy, GlcMan-OS – 

glukomanooligosacharidy. 
 

Tak ako v prípade mutácie Q108R, aj mutácia K237T viedla k potlačeniu 

heterotransglykozylačných aktivít TmXET6.3, ale do menšej miery (Obr. 5). Z výsledkov 

vyplýva, že jej vplyv bol porovnateľný s vplyvom dvojitej mutácie K234T/K237T. Aktivitu 

na Cello-OS6 tieto mutácie tiež zvyšovali, ale výraznejší efekt dvojitého mutanta naznačoval 
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dôležitú úlohu aj mutácie K234T. 

 
Obr. 5. Porovnanie heterotransglykozylačných aktivít TmXET6.3, K237T a K234T/K237T. 

Cello-OS6 – hexacelooligosacharidy, MLG-OS – 1,3-1,4-β-glukooligosacharidy, Pu-OS – 
pustulooligosacharidy, Xyl-OS – xylooligosacharidy, AraXyl-OS – arabinoxylooligosacharidy, GlcMan-OS – 

glukomanooligosacharidy. 
 

Rozšírenie predmetných mutácií XET v prírode zobrazuje Obr. 6. 
 

 
 

Obr. 6. Rozšírenie mutácií zabezpečujúcich nešpecificu XET v prírode.  
Celkový počet XET je 3394. 

 

Záver 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že najväčší vplyv na potlačenie heteroaktivít 

nešpecifických XET má mutácia Q108R. Aminokyseliny v tejto pozícii sa v prípade XG-OS 

zúčastňujú fixácie druhej sacharidovej jednotky cez interakciu s jej xylózovým 

substituentom. V prípade mutácie R108 a ich interakcie s Cello-OS6 by mohla byť fixovaná 

priamo aj druhá glukózová jednotka od neredukujúceho konca [16]. Mutant Q108R 

uprednostňoval XG-O9 pred XG-O8, ktorý bol preferenčným akceptorom TmXET6.3. Určitý 

podiel na potlačení heteroaktivít mal aj mutant K237T, kým mutácia K234T sa podielala len 
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na zvyšovení aktivity na Cello-OS6. Mutácia H94Q (interakcia so sacharidovou jednotkou, 

na ktorej prebieha transglykozylácia) mala vplyv len na zvýšenie aktivity enzýmu na Cello-

OS6. Zvýšenie aktivít XET na tento substrát po mutáciách je v súlade so zisteniami, že 

špecifické formy XET majú na Cello-OS vyššiu aktivitu ako nešpecifické [15]. 
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Abstract 

The stability of reaction complex of specific and nonspecific xyloglucan endotransglycosylase (XET) 
with linear oligosaccharides as acceptors of tranglycosylation reaction.  

The molecular docking of selected linear tetraoligosaccharides as acceptor substrates into the active site 
of specific PttXET16-34 and nonspecific TmXET6.3 with the bound donor substrate xyloglucan 
heptasaccharide was provided. Molecular dynamic simulations were then used for the verification of stability of 
these complexes and the determination of amino acid residues interacting with these substrates. In accordance 
with experimental results, all complexes with nonspecific TmXET6.3 proved to be stable, while those with 
PttXET16-34 were unstable with exception of  the complex with cellotetraose.   
 
Keywords: acceptor specificity; molecular docking; molecular dynamic simulation; transglycosylase; XET  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rastlinná xyloglukánendotransglykozyláza (XET) patrí do glykozidhydrolázovej 

rodiny GH 16 [1]. Fylogenetické stromy rozdeľujú XET do dvoch skupín [2], pričom prvú 

tvoria pravdepodobne špecifické XET, druhú enzýmy so širšou substrátovou špecificitou. 

Typický je pre ne prenos fragmentu rozštiepeného vysokomolekulárneho substrátu na iný 

poly- alebo oligosacharid. K týmto dvom skupinám sa priraďuje ešte tretia, ktorú tvoria 

typické hydrolázy (XEH) prenášajúce fragmenty donora na vodu [3]. 

Cieľom tejto práce bolo overenie stability komplexov enzým-donor-akceptor pre 

špecifickú PttXET16-34 a nešpecifickú TmXET6.3, donorový substrát xyloglukán 

heptasacharid a vybrané lineárne akceptorové substráty (Tab. 1) pomocou molekulového 

dokovania nasledovaného simuláciami molekulovou dynamikou.  

 

Materiál a metódy 

Akceptorové substráty vybrané na molekulové dokovanie a následné simulácie 

molekulovou dynamikou sú zobrazené v Tab. 1. Štruktúry akceptorových substrátov boli 

vytvorené pomocou nástrojov dostupných na GLYCAM-web web-servery [4] a dokované do 

aktívneho miesta enzýmov TmXET6.3 a PttXET16-34 v programe Glide [5] použitím Extra 
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Precision protokolu podľa vzoru štruktúry 1umz.pdb. Výslednú polohu sme následne 

predokovali pomocou Induced Fit Docking [6] s flexibilitou proteínových rezíduí povolenou 

do 7 Å od akceptora. 
 

Tab. 1. Donor a akceptorové substráty dokované do aktívneho miesta TmXET6.3 a PttXET16-34. 
XG-OS7 – xyloglukán heptasacharid, Cello-OS4 – celotetraóza, Man-OS4 – manotetraóza, Pu-OS4 – 

pustulotetraóza, Xyl-OS4 – xylotetraóza;  Glcp – glukózové, Manp – manózové, Xylp – xylózové jednotky 
 

Skratka Vzorec 

XG-OS7 [α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-4)-[α-D-Xylp-(1-6)]-β-D-Glcp-(1-
4)-β-D-Glcp-(1-1)-OH 

Cello-OS4 β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-4)-β-D-Glcp-(1-1)-OH 

Man-OS4 β-D-Manp-(1-4)-β-D-Manp-(1-4)-β-D-Manp-(1-4)-β-D-Manp-(1-4)-OH 

Pu-OS4 β-D-Glcp-(1-6)-β-D-Glcp-(1-6)- β-D-Glcp-(1-6)-β-D-Glcp-(1-1)-OH 

Xyl-OS4 β-D-Xylp-(1-4)-β-D-Xylp-(1-4)-β-D-Xylp-(1-4)-β-D-Xylp-(1-1)-OH 
 

Modely komplexov enzýmov so substrátmi sme následne v tleap, ktorý je súčasťou 

AmberTools17 [7], solvatovali molekulami vody (TIP3P) v kubickom boxe s vrstvou vody 

hrubou 17 Å a pridali sme ióny Cl- na neutralizáciu systému. Takto pripravené štruktúry sme  

optimalizovali silovými poľami Amberff99SB a GLYCAM06. Optimalizované štruktúry sme 

ekvilibrovali v periodických limitných podmienkach použitím NVE súboru na teplotu 300 K. 

Následne sme s ekvilibrovanými štruktúrami spustili v programe AMBER16 produkčné 

molekulovo dynamické (MD) simulácie s dĺžkou 1000 ns. Trajektórie zíkané zo simulácií 

sme použili na analýzu vzdialeností medzi atómami C1 donora a O4 akceptora (sacharidové 

jednotky, na ktorých sa vytvára nová glykozidická väzba) a interakcií medzi 

aminokyselinami enzýmu a substrátmi pomocou cpptraj, ktoré je účasťou AmberTools17 [7]. 

 

Výsledky a diskusia 

Na Obr. 1 je možné vidieť vývoj vzdialeností medzi C1 donora a O4 akceptora počas 

simulácií molekulovou dynamikou s dĺžkou 1000 ns (C1 a O4 sa týkajú atómov, na ktorých 

sa vytvára  nová glykozydická väzba). Z týchto výsledkov vyplýva, že Cello-OS4 bol 

pomerne stabilný v aktívnom mieste oboch enzýmov. Akceptory Man-OS4, Pu-OS4 a Xyl-

OS4 boli v prípade enzýmu TmXET6.3 pomerne stabilné, pričom k väčším výkyvom došlo 

v prípade Pu-OS, ktorý sa v priebehu simulácie vzdialil od donora až na 13,75 Å, ku koncu 

simulácie sa však opätovne stabilizoval. V prípade PttXET16-34 sa všetky tri akceptorové 

substráty oddialili od donora a k opätovnému priblíženiu v ani jednom z prípadov nedošlo. 

Tento výsledok je v súlade s experimentálne dokázaným faktom, že striktne špecifická 
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PttXET16-34 katalyzuje len reakciu s Cello-OS4, kým TmXET6.3 vykazuje aktivitu na 

všetky tieto substráty [8]. 

 
Obr. 1. Vývoj vzdialeností C1 donora a O4 akceptora v aktívnom mieste nešpecifickej TmXET6.3 

(vpravo) a špecifickej PttXET16-34 (vľavo) v priebehu simulácií molekulovou dynamikou: A – Cello-
OS4, B – Man-OS4, C – Pu-OS4, D – Xyl-OS4. 

C1 donora O4 akceptora sa týkajú sacharidových jednotiek, na ktorých sa vytvára nová glykozidická väzba. 
 

Na Obr. 2 je vyobrazená poloha, ktorú mal Xyl-OS4 počas simulácie v aktívnych 

miestach oboch enzýmov. V prípade TmXET6.3 bola poloha podobná, ako v prípade Cello-

OS4, počas celého trvania simulácie. V aktívnom mieste PttXET16-34 došlo síce po 20 ns 

simulácie k analogickej zmene polohy reťazca Xyl-OS4, ale už po 50 ns bolo možné 

pozorovať jej destabilizáciu. Následne zaujal Xyl-OS4 polohu, ktorá neumožňovala 

vytvorenie novej glykozydickej väzby. Správanie akceptorov Man-OS4 a Pu-OS4 vo 

väzobných miestach TmXET6.3 a PttXET16-34 bolo obdobné, ako v prípade Xyl-OS4.   
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Obr. 2. Vizualizácia donora (XGO7), nadokovaného akceptora (Xyl-OS4) a s akceptorom interagujúcich 

aminokyselín enzýmov TmXET6.3 a PttXET16-34 v priebehu simulácií molekulovou dynamikou.  
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Rôzna stabilita komplexov sa prejavila aj na interakciách medzi aminokyselinovými 

rezíduami enzýmov a sacharidovými jednotkami akceptorov, ktoré sú uvedené v Tab. 2.  
 

Tab. 2. Interakcie aminokyselín TmXET6.3 a PttXET16-34 s akceptormi (uvedené sú interakcie do 
vzdialenosti 4 Å, s vyšším ako 50%-ným výskytom zo 1000 ns simulácie dynamiky systému). 

0GB1, 0MB1, 0XB1- sacharidové jednotky neredukujúceho konca oligosacharidu; 4GB2, 4MB2, 4XB2- druhé 
sacharidové jednotky od jeho neredukujúceho konca, 4GB3, 4MB3, UGB3, 4XB3- tretie sacharidové jednotky 

od jeho neredukujúceho konca, 4GB4, 4MB4, 4XB4 - sacharidové jednotky redukujúceho konca oligosacharidu 
 

 TmXET6.3 PttXET16-34 

Akceptor 
Interagujúce 

rezíduum 
(akceptor) 

Interagujúce 
rezíduum 

(proteín,donor) 

Doba 
najdlhšej 
interakcie 

[%] 

Interagujúce 
rezíduum 
(akceptor) 

Interagujúce 
rezíduum 

(proteín,donor) 

Doba 
najdlhšej 
interakcie 

[%] 

Cello-OS4 0GB1 

4GB4, ASN96, 
ASP79, 

GLU106,GLU81,PHE
98, TRP166, UGB3, 

HIS94, TRP171 

99.9 0GB1 
4GB4, GLN102, 

GLU89, GLU114, 
TRP179 

85 

Cello-OS4 4GB2 HIS94, TRP171 99.5 4GB2 ARG116, 
GLU114, TRP179 82.7 

Cello-OS4 4GB3 TRP171, GLY175 99.2 4GB3 TRP179 96.9 

Cello-OS4 4GB4 GLY175 94.3 - - - 

Man-OS4 0MB1 

4GB4, ASN96, 
ASP79, 

GLU106,GLU81, 
HIS94, TRP171 

96.4 - - - 

Man-OS4 4MB2 HIS94, TRP171 97.8 - - - 

Man-OS4 4MB3 TRP171, GLY175 98.3 4MB3 GLY183, 
ARG116 52.5 

Man-OS4 - - - 4MB4 
ARG116, 

ARG182, ILE100, 
THR181 

79.6 

Pu-OS 0GB1 
4GB4, ASN96, HIS94, 

TRP166, UGB3, 
TRP171 

52.3 0GB1 GLN102 51 

Pu-OS 6GB2 TRP171, GLU106 86.6 - - - 

Pu-OS 6GB3 ASP170, GLY175, 
TRP171 59.2 - - - 

Pu-OS 6GB4 GLN108 71.7 - - - 

Xyl-OS 0XB1 

4GB4, ASN96, 
ASP79, GLU81, 
HIS94, TRP166, 

GLU106, TRP171 

94.7 0XB1 GLN102, TRP179 78.1 

Xyl-OS 4XB2 GLU106, TRP171 95.5 - - - 

Xyl-OS 4XB3 TRP171, GLY175 96.5 - - - 

 

Akceptor Cello-OS4 mal obdobné množstvo interakcií v prípade oboch enzýmov, kým Pu-

OS4 mal v prípade PttXET16-34 len jednu a Xyl-OS4 dve interakcie. Aminokyseliny 

PttXET16-34 mali síce s Man-OS4 vyšší počet interakcií, ale hlavne so sacharidovou 
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jednotkou redukujúceho konca, čo bol dôsledok nevhodnej polohy v aktívnom mieste 

enzýmu. Ani jeden z týchto troch akceptorov nemal interakciu so sacharidovou jednotkou 

donora, ktorá je podmienkou vzniku glykozydickej väzby. V prípade TmXET6.3 sa táto 

interakcia medzi akceptorom a donorom vyskytla v prípade všetkých štyroch akceptorov, 

pričom bol pozorovaný aj väčší počet interakcií medzi aminokyselinovými rezíduami 

a sacharidovými jednotkami akceptorov.  

 

Záver 

Molekulové dokovanie a následné simulácie molekulovou dynamikou potvrdili 

stabilitu akceptora Cello-OS4 v aktívnom mieste špecifickej PttXET16-34 ako aj 

nešpecifickej TmXET6.3. Akceptorové substráty Man-OS4, Pu-OS4 a Xyl-OS4 boli stabilné 

len v aktívnom mieste TmXET6.3, čo je v súlade s experimentálnym faktom, že PttXET16-

34 reakcie s týmito akceptormi nekatalyzuje. Na základe týchto simulácií boli stanovené 

aminokyselinové rezíduá enzýmov, ktoré interagujú so sacharidovými jednotkami vybraných 

akceptorov.  
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Abstract 
This research presents a study of the reaction of HO2 with HOIO for four reaction channels: O-abstraction, 

H-abstraction, OH-abstraction, and IO-abstraction. For thermochemistry, the complete basis set (CBS) limit energies 
have been calculated using CCSD (T)/awCVXZ (X=D,T,and Q) sequence. Zero-point energy corrections have been 
calculated at the B3LYP/avtz level, and the scalar relativistic corrections (SR) were performed within mass-velocity-
Darwin approximation (MVD) using CISD/avtz level of theory. 
 

Keywords: reactivity; thermochemistry; hydroperoxyl 

 

Introduction and Objectives 

The hydroperoxyl radical (HO2) plays an important role in the atmospheric 

photochemistry, since it is considered as the most important peroxy radical in the chemistry of 

Earth’s atmosphere from the troposphere to the mesosphere. It is participating in the series of 

interrelated cycles (also known as the HOx and NOx cycles) which produce tropospheric ozone 

[1]: 
 HO2 + NO = NO2 + OH             

[I.] 

 NO2 + hν = NO + (O) 3P (λ< 400nm)          [II.] 

 (O)3P + O2 = O3          [III.] 

In addition, HO2 participates in O3 depletion in the stratosphere by the reaction with IO 

leading to the formation of HOI, iodine compound sink in the atmosphere [2]:  

 IO + HO2 = HOI + O2       [IV.] 

Thus, HOI has an important contribution in halogen chemistry to the rate of photochemical 

destruction of O3. HOI formed in this way may undergo either photolysis to yield OH and 

halogen atom, or be taken up onto an aerosol surface [2]. In Figure (1) we summarize the effects 

of HO2 reactions in the atmosphere: 
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Fig. 1. Chemical reaction scheme showing the reactions affecting HO2 concentrations in the atmosphere. X=I, 

Br and R= alkyl group [2] 
 

Due to the significance of HO2, several studies of its reactions in the atmosphere have 

been done [2]. In the present work we report the theoretical investigation of the pathways of the 

titled reaction. The focus of our study is four reaction channels: H-abstraction, OH-abstraction, 

O-abstraction, and IO-abstraction. For each abstraction we have calculated the geometries, 

harmonic vibrational frequencies. The relative energies of the main stationary points on the 

potential energy surface are determined using high-level quantum chemical methods for OH-

abstraction, O-abstraction. 

 

Methods 

The geometries of all stationary points in the title reaction were optimized using B3LYP 

method [3] in conjunction with the aug-cc-pVTZ basis sets for for light atoms and cc-pVTZ-PP 

pseudo potential basis set on iodine of Peterson et al.[4]. For iodine it incorporates a small-core 

relativistic pseudopotential. The DFT and ab initio vibrational frequencies and Zero-Point 

vibrational Energies (ZPE) were computed with the B3LYP/avtz (ZPE scaled by 0.968). The 

stabilities of both DFT and Hartree-Fock wavefunctions were systematically checked [5, 6] as 

implemented in Gaussian09 [7]. The structure of the transition state (TS) has been characterized 

by one imaginary frequency. The intrinsic reaction coordinate (IRC) [8] calculations have led to 

the determination of molecular complexes on the reactants’ and on the products’ sides (MCR and 

MCP). DFT and ab initio calculations were performed using the Gaussian09 software package 

[7]. Using Molpro [9], the complete basis set (CBS) limit for the total CCSD (T) energies were 

calculated with awCVDZ, awCVTZ, and awCVQZ basis sets. Several corrections were then 
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applied to the CCSD(T)/CBS energies. The core−valence (CV) calculations were performed at 

the CCSD(T) level of theory using weighted core−valence basis set. The CV correction is then 

taken as the difference in energy between the valence electron correlation calculation and that 

with the nearest core electrons included. The MVD scalar relativistic corrections (SR) performed 

using CISD/avtz level of theory. 

 

Results and discussion 

1. Structures: 

The geometries of reactants, products, molecular complexes, and TS are shown for three 

abstractions of the reaction, OH-, H-, and O-abstraction in Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, respectively. 

Currently, for IO-abstraction, the complete description of stationary points is still in progress. As 

Table 1, lists the essential structural parameters and imaginary vibrational frequency for the 

transition state and molecular complexes calculated at the B3LYP/ aug-cc-pVTZ level of theory. 

 

 
 

Fig. 2. Structures optimized at the B3LYP/ aug-cc-pVTZ level of theory for the reactants, product, 
molecular, complexes and transition state for OH-abstraction. Bond lengths are given in Angstroms. 
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Fig. 3. Structures optimized at the B3LYP/ aug-cc-pVTZ level of theory for the product, molecular, 

complexes and transition state for O-abstraction. 
 

 
Fig. 4. Structures optimized at the B3LYP/ aug-cc-pVTZ level of theory for the product, molecular, 

complexes and transition state for H-abstraction. 
 

Tab. 1. Essential structural parameters a and imaginary vibrational frequency for the transition state and 
molecular complexes calculated at the B3LYB/aug-cc-pVTZ level of theory for OH, O, and H-abstraction 

pathways of the title reaction 
OH-  

abstraction 
Parameter MCR TS MCP 
r (I–O) , Å 1.9881 2.4097 3.0271 
r (O–O) , Å 2.9023 1.8127 1.4354 
θ (OOI) , ° 104.118 167.4755 118.1761 
ν (cm -1 )  -572.2061  

O_ 
abstraction 

r (I–O) , Å 1.9575 1.9354 2.9523 
r (O–O) , Å 2.764 1.8788 1.2453 
θ (OOI) , ° 104.118 121.519 112.5373 
ν (cm -1 )  -487.9153  

H_ 
abstraction 

r (O–H) , Å 0.976 1.181 1.838 
r (H–O) , Å 1.927 1.212 0.983 
θ (OHO) , ° 175.6 174.917 156.5 
r (O–H) , Å 0.976 1.181 1.838 
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 As we can notice from the tables, the main change in the geometrical structure of the 

transition state is the ratio between the increasing in the length of the bond being broken and the 

elongation of the bond being formed, beside the angle created from the broken and formed 

bonds. The broken bond is stretching by moving from MCR to MCP through the transition state, 

while the formed bonds go shorter. 
 

2. Energies: 

Table 2 gathers the energy values of OH-abstraction and O-abstraction. The extrapolation 

formula was taken from on-line extrapolator http://sf.anu.edu.au/~vvv900/cbs/. 

 
Tab. 2. The CCSD(T)/CBS energies for the reaction OH_abstraction and O_abstraction. 

 ΔE(CBS) a.u. ΔE(ZPE) kJ/mol 
CCSD(T)/CBS B3lyp/avtz 

OH_abs 
ΔEa = 

113.72 kJ/mol 

MCR -596.45598369 79.8 
TS -596.40335380 77.3 

MCP -596.43451415 82.4 
O_abs 
ΔEa = 

89.47 kJ/mol 

MCR -596.48511463 81.2 
TS -596.41258897 77.0 

MCP -596.46212536 78.3 
 reactants -596.44666770  

 
Our results showed that for complex MCR is observed for the OH- and O-abstraction 

pathways at 24.45 kJ/mol and 100.94 kJ/mol below reactants. That leads tentative conclusion 

that the fast pre-reactive equilibrium in O-abstraction will result in so-called indirect mechanism, 

while the shallow MCR minimum in OH-abstraction will support the direct mechanism. In the 

case of indirect mechanism the reaction effectively starts from MCR complex. After comparing 

the activation energy at CCSD(T)/CBS level of theory, we found that the rate of OH-abs 

pathway should be slower than O-abs pathway. Our goal will be to extend the study of the 

reactivity of the titled reaction for the remaining two abstraction channels and to produce the rate 

constants.  
 

Conclusion  

In this work, we have investigated the reaction paths of hydroperoxyl (HO2) radical with 

iodous acid (HOIO). We presented the structures of the reactants, products, molecular 

complexes, and transition states for each path, CCSD (T) energies were calculated with the 

awCVDZ, awCVTZ, and awCVQZ basis sets and extrapolated to the CBS limit for OH-
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abstraction and O-abstraction. The comparison of the activation energies of both channels 

allowed us to estimate that the reaction rate in the channel with OH-abstraction (larger activation 

energy) will be slower than O-abstraction. 
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Abstract 
Phycoremediation of 241Am and 239Pu using Chlorella vulgaris. 
The presence of radionuclides in the environmnet from nuclear power cycle, accidents on nuclear 

facilities and from other human activities caused damage to the environment. For this reason there are more 
demands on environmental harmless decontamination techniques. Phycoremediation uses microalgae for 
removal of contaminants from the polluted area. This work is focused on removal of 241Am and 239Pu (for their 
presence in the environmnet and long half life) by unicellular green microalga Chlorella vulgaris. Activity 
of 241Am was decreased of 90 % from the initial activity value of the sample. Activity in the sample with 239Pu 
dropped by 70 %. 
 

Keywords: phycoremediation; microalgae; americium 241; plutonium 239; biosorption 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Industralizácia, technologický vývoj, činnosť palivového cyklu jadrových elektrární 

a havárií na jadrových zariadeniach spôsobujú únik ťažkých kovov a rádionuklidov do 

životného prostredia. Odstraňovaním ťažkých kovov zo životného prostredia sa venujú po 

desaťročia mnohí autori [1 – 3]. Súčasný trend odstraňovania rádionuklidov zo životného 

prostredia zahŕňa chemickú a fyzikálnu dekontamináciu, čo vedie k vytváraniu toxických 

kalov, ktoré v konečnom dôsledku vytvárajú záťaž pre životné prostredie, ako aj zvyšujú 

technické a finančné náklady na celý proces. Kvôli tomuto poznatku sa dostávajú do popredia 

čoraz viac biologické techniky dekontaminácie – bioremediácie. Pri bioremediácii sa 

využívajú mikroorganizmy a organizmy na zníženie alebo redukciu koncentrácie 

nebezpečného odpadu z kontaminovaného miesta. Výber jednotlivých organizmov závisí od 

miesta kontaminácie (voda, pôda,...) ako aj zistenia sorpčných kapacít, prípadne ich 

prirodzený výskyt v danej oblasti s ohľadom na environmentálnu rovnováhu, ako aj konečné 

odstránenie zo životného prostredia. Najčastejšie sa používajú vyššie rastliny (fytoremediácia) 

či už na dekontamináciu pôd alebo vodných plôch, ale aj huby (mykoremediácia), dážďovky 

(vermiremediácia) a mikroriasy (fykoremediácia) [4].  

 Priebeh fykoremediácie začína biosorpciou, ktorá prebieha počas prvých minút 

interakcie kontaminantu s bunkou adsorpciou na povrch bunky a následným transportom do 

961



cytoplazmy. Biosorpcia je teda fyzikálno-chemický proces zahŕňajúci sorpciu, povrchovú 

komplexáciu, iónovú výmenu a zachytávanie. Biosorpčná kapacita závisí od koncentrácie 

kovov, pH roztoku, kontaktného času, iónovej sily a prítomnosti iných iónov v roztoku. 

Mikroorganizmy majú priamy súvis s pohyblivosťou kovov skrz biosorpciu, bioakumuláciu 

alebo rezistentné/detoxifikaňé procesy, a zároveň môžu ovplyvniť prostredie produkciou 

zlúčenín z ich metabolizmu (kyseliny, chelatačné činidlá) [5]. Mikroriasy zohrávajú dôležitú 

úlohu v životnom prostredí v kontrolovaní úrovne kovov v jazerách a oceánoch a zároveň 

predstavujú lacný materiál s jednoduchou kultiváciou a veľkými adsorpčnými kapacitami, 

a z toho dôvodu boli vybrané na naše experimenty. 

Chlorella vulgaris je zelená sladkovodná eukaryotická mikroriasa s najväčším 

obsahom chlorofylu z pomedzi všetkých zelených mikrorias. Jej dekontaminačné schopnosti 

boli zistené pri N a P, ktoré používa ako svoje nutričné prvky [6], čím dokáže zabrániť 

eutrofikácii, ale aj pri ťažkých kovoch ako sú Cu, Cr, Cd, Pb, Au [7] a rádionuklidoch  U(VI) 

[8], 226Ra [9]. 
239Pu sa do životného prostredia dostalo zo spadu (testy jadrových zbraní uvoľnili do 

atmosféry 12 PBq 239Pu a 240Pu [10] a ľudskou činnosťou. Do ľudského tela sa dostáva 

inhaláciou, ingesciou z kontaminovaného potravového reťazca alebo z deponovaného Pu vo 

vode. Plutónium sa následne v ľudskom tele ukladá najmä v pečeni, pľúcach, kostiach 

a mäkkých tkanivách [11]. Ďalší dlhožijúci alfa žiarič použitý v tejto práci je 241Am 

vznikajúci z premeny 241Pu. Zo spadu 241Pu bolo premenených k roku 1978 3,1 PBq 241Am 

[12].   

 

Materiál a metódy 

Mikroriasa Chlorella vulgaris (BEIJERINCK/CCAP 211-11b) v objeme 30 ml spolu 

s 1 dm3 BBM médiom bola zakúpená v CCALA, Třeboň, Česka republika. C. vulgaris bola 

následne kultivovaná v 500 ml Erlenmeyerovej banke pri svetelnom režime 12h/12h 

svetlo/tma a svetelnej intenzite 4000 lux. Bunky boli aerované trepaním pri 100−150 rpm pri 

teplote 25 − 29 °C po dobu 11 dní. Koncentrácia buniek bola počítaná pomocou Bürkerovej 

komôrky (Brand, Nemecko) a svetelného mikroskopu Zeiss AxioScope A1 (Carl Zeiss, Inc.). 

Optická hustota mikrobiálnej suspenzie bola meraná pri OD 700 nm pomocou 

spektrofotometra S200 (Boeco, Nemecko). Priemerný počet buniek bol vypočítaný z 10 

štvorcov s obsahom 0,04 mm2 a hĺbkou 0,1 mm pri 40-násobnom zväčšení. Počet buniek bol 

vypočítaný podľa: 

 

962



1 µl = � 𝑛
𝑐×𝑣×ℎ

� × 𝑧                                       [I.] 

 

kde n je počet počítaných buniek, c je počet štvorcov, v ktorých boli bunky počítané, v je 

obsah štvorca, h je hĺbka štvorca a z je riediaci faktor. Rádionuklidy boli odobrané zo 

zásobných roztokov pre 241Am (0,0185 Bq/ml) a 239Pu (0,0116 Bq/ml). Jednotlivé vzorky 

pozostávali z 25 ml mikrobiálnej suspenzie C. vulgaris v BBM médiu a prídavku buď 200 

µl 241Am zo zásobného roztoku alebo 500 µl 239Pu. Takto pripravená vzorka sa premývala 

pomocou peristaltickej pumpy ISMATEC Model:ISM851 po dobu 20 min na zaistenie 

homogenizácie roztoku a dynamického priebehu fykoremediácie. Po premývaní sa cez filter 

zo vzorky odobralo 100 µl (Tab. 1, Tab. 2) a 200 µl (Tab. 3, Tab. 4) a nanieslo na nióbový 

pliešok, ktorý sa po vysušení meral na alfa spektrometrickom systéme (ORTEC, USA) s 

polovodičovým detektorom v komorách 3D, 4D a v Soloiste po dobu 60000 s. Detekčné 

účinnosti pre jednotlivé komory boli 0,1939 ± 0,0040 (3D), 0,1942 ± 0,004 (4D) a 0,2821 ± 

0,0040 (Soloist). Spektrá a pokles aktivity rádionuklidov v čase boli vyhodnotené softvérom 

GammaVision (ORTEC, USA). 

 

Výsledky a diskusia 

Správna kultivácia buniek a ich následný odber na účely experimentu je dôležitý 

parameter. Na zistenie exponenciálnej fázy rastu buniek sa pripravila rastová krivka (Graf 1), 

kedy sa po dobu 15 dní v 24-h intervaloch zaznamenával počet buniek pomocou Bürkerovej 

komôrky a paralelne bola spektrofotometricky stanovená absorbancia mikrobiálnej suspenzie 

(OD700). Na základe rastovej krivky bol určený stred exponenciálnej fázy rastu kultúry C. 

vulgaris približne na 11. deň s koncentráciou buniek 4·106 bb/ml.   

 

 
Graf 1. Rastová krivka Chlorella vulgaris pri OD 700 nm 
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Za účelom optimalizácie a modifikiácie metodiky na zistenie poklesu aktivity 

vybraných alfa rádionuklidov mikroriasou sa testovali 2 objemy, ktoré sa odoberali zo vzorky 

na meranie. Pri prvej sade vzoriek, ktoré obsahovali zvlášť 241Am a 239Pu sa odoberal objem 

100 µl. Na základe spriemerovaných výsledkov vo vzorkách s 241Am (Tab. 1) sa zistilo, že 

pridaná aktivita je nízka pre správne štatistické vyhodnotenie vzoriek. Nárast početností 

impulzov v posledných dvoch odberoch mohol byť spôsobený zlou homogenizáciou vzorky, 

avšak stále spadá do rozsahu nameranej chyby. 

 
Tab. 1. Percentuálny pokles početnosti impulzov 241Am v časovej závislosti pomocou Chlorella vulgaris - 

výsledné hodnoty boli namerané alfa spektrometrickým systémom (ORTEC) s polovodičovým detektorom na 3D 
komore, zaťažené 2 σ chybou. Doba merania bola 60000 s, s detekčnou účinnosťou pre 241Am 0,1939 ± 0,0040 

t [min] N (241Am) n (241Am) 
[s-1] 2 σ pokles n 

[%] 
0 103 

 

0,0017 ± 0,0003 0,0 
1000 95 0,0016 ± 0,0003 7,8 
2000 72 0,0012 ± 0,0003 30,1 
3000 97 0,0016 ± 0,0003 5,8 
4000 16 0,0003 ± 0,0001 84,5 
5000 161 0,0027 ± 0,0004 0,0 
6000 120 0,0020 ± 0,0004 0,0 

 

 Pri vzorkách s 239Pu (Tab. 2) bol zistený rovnaký problém a vzhľadom na nízky 

prídavok aktivity nie je možné jednoznačne určiť pokles početnosti impulzov vo vzorke. 

 
Tab. 2. Percentuálny pokles početnosti impulzov 239Pu v časovej závislosti pomocou Chlorella vulgaris - 
výsledné hodnoty boli namerané alfa spektrometrickým systémom (ORTEC) s polovodičovým detektorom na 
komore Soloist, zaťažené 2 σ chybou. Doba merania bola 60000 s, s detekčnou účinnosťou pre 239Pu 0,2821 ± 

0,0040 
t [min] N (239Pu) 

n (239Pu) 

[s-1] 
2 σ 

pokles n 

[%] 

0 32 0,0005 ± 0,0002 0,0 
1000 44 0,0007 ± 0,0002 0,0 
2000 52 0,0009 ± 0,0002 0,0 
3000 25 0,0004 ± 0,0002 21,9 
4000 20 0,0003 ± 0,0001 37,5 
5000 30 0,0005 ± 0,0002 6,3 
6000 25 0,0004 ± 0,0002 21,9 

 

Na základe výsledkov z Tab. 1 a Tab. 2 sa zvýšil objem odoberanej vzorky na meranie zo 100 

µl na 200 µl a z nasledujúcich údajov je možné jednoznačne určiť prebiehajúcu 
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fykoremediáciu v jednotlivých vzorkách. Vo vzorkách v Tab 3. bol zistený až 90 % 

percentuálny pokles aktivity oproti počiatočnej aktivite vzorky. Tento výsledok určuje 

signifikantný potenciál fykoremediácie 241Am mikroriasou C. vulgaris. 

 
Tab. 3. Percentuálny pokles početnosti impulzov 241Am v časovej závislosti pomocou Chlorella vulgaris - 

výsledné hodnoty boli namerané alfa spektrometrickým systémom (ORTEC) s polovodičovým detektorom na 4D 
komore, zaťažené 2 σ chybou. Doba merania bola 60000 s, s detekčnou účinnosťou pre 241Am 0,1942 ± 0,0040 

t [min] N (241Am) n (241Am) 
[s-1] 

2 σ pokles n 
[%] 

0 219 0,0037 ± 0,0005 0,0 
1000 134 0,0022 ± 0,0004 38,8 
2000 83 0,0014 ± 0,0003 62,1 
3000 59 0,0010 ± 0,0003 73,1 
4000 50 0,0008 ± 0,0002 77,2 
5000 32 0,0005 ± 0,0002 85,4 
6000 22 0,0004 ± 0,0002 90,0 

 

 Najvyšší dosiahnutý percentuálny pokles aktivity vo vzorke s 239Pu (Tab. 4) bol 

zistený o 70 %. Vzhľadom na to, že sa konečná hodnota početnosti impulzov pohybuje na 

úrovni pozadia, bude potrebné v ďalších experimentoch zvýšiť aktivitu rádionuklidu 

pridávaného do vzoriek na meranie. Z nameraných hodnôt možno konštatovať, že sa oba 

rádionuklidy prostredníctvom biosorpcie adsorbujú na povrch bunkovej steny, kde sú pevne 

viazané do jej jednotlivých štruktúr, vzhľadom na to, že sa 241Am a 239Pu nevymývali 

z buniek, čo by sa ukázalo ako neustálená krivka poklesu. 
 

Tab. 4. Percentuálny pokles početnosti impulzov 239Pu v časovej závislosti pomocou Chlorella vulgaris - výsledné 
hodnoty boli namerané alfa spektrometrickým systémom (ORTEC) s polovodičovým detektorom na komore Soloist, 

zaťažené 2 σ chybou. Doba merania bola 60000 s, s detekčnou účinnosťou pre 239Pu 0,2821 ± 0,0040 
t [min] N (239Pu) n (239Pu) 

[s-1] 
2 σ pokles n 

[%] 
0 58 0,0010 ± 0,0002 0,0 

1000 37 0,0006 ± 0,0002 36,2 
2000 30 0,0005 ± 0,0002 48,3 
3000 27 0,0005 ± 0,0002 53,4 
4000 22 0,0004 ± 0,0002 62,1 
5000 17 0,0003 ± 0,0001 70,7 
6000 17 0,0003 ± 0,0001 70,7 

 

 

Záver 

 Mikroriasy zohrávajú dôležitú úlohu v životnom prostredí pri určovaní znečistenia 
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prostredia, pri zabraňovaní eutrofikácií alebo pri odstraňovaní nutrientov a kontaminantov. 

Vzhľadom na ich výskyt v životnom prostredí, široké spektrum druhov, veľkosti a nízkych 

nárokov na živiny predstavujú veľký potenciál pri fykoremediácii kontaminantov zo 

životného prostredia. Súčastná prax sa zameriava najmä na fykoremediáciu ťažkých kovov, 

pesticídov, organických zlúčenín atď., čo otvára široké pole možností zistenia fykoremediácie 

rádionuklidov. Z nameraných výsledkov sme optimalizovali metódu stanovenia 

percentuálneho poklesu aktivity vo vzorkách s mikroriasou Chlorella vulgaris, a to zvýšením 

pridaného objemu vzorky na meranie. Najvyšší dosiahnutý percentuálny pokles pre 241Am 

predstavoval hodnotu až 90 % a pre 239Pu 70 %. 
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Abstract 

Titanium dioxide (TiO2) nanotubes is a widely used material for photocatalytic degradation of the 
organic pollutants. Many researches also been focused on doping with metal ions for improving the 
photocatalytic activity. Importantly, controlling proper doping concentration is the key for better photocatalytic 
activity. In this work, we doped cerium (Ce) on TiO2 nanotubes and observed its photocatalytic activity. When 
the Ce doping concentration is higher there has been reduction in the photocatalytic activity. Therefore, in order 
to obtain the better photocatalytic activity in future its necessary to further optimize Ce doping concentration.  
 

Keywords: nanotubes; photocatalysis; doping; degradation. 

 

Introduction and Objectives 

Over the last three decades many researches have been focused on using photocatalyst 

for degradation of water pollutants such as dyes, pesticides and hazardous organics [1,2]. 

Among the photocatalysts, titanium dioxide (TiO2) nanostructures is widely used because of 

its excellent surface chemistry[3], physical properties [3], high stability [4] and low cost [4]. 

TiO2 have the ability to generate radicals (hydroxide, superoxide, H2O2 etc.,) upon irradiation 

with ultraviolet (UV) light which in turn can decompose the organic pollutants [5, 6].   

The TiO2 nanostructures have been formed with different shapes such as 

nanoparticles, nanotubes, nanosheets and nanofibers [7]. One of the most interesting structure 

among them is the self-organized TiO2 nanotubes which has better chemical and physical 

properties [8]. The length, diameter and self-organization of the nanotubes can be controlled 

precisely by adjusting synthetic parameters [8]. 

TiO2 nanotubes can be synthesized by various methods such as hydrothermal method, 

chemical vapor deposition, sol-gel synthesis, electro anodization etc. [9]. Among all the 

methods electro anodization is the easiest and low cost technique for the formation of the 

nanotubes [8, 9]. The geometry of the TiO2 nanotubes can be controlled by anodization time, 

applied voltage, fluoride concentration, water content and temperature [10]. However, all 

TiO2 nanostructures irrespective of morphology has larger bandgap (~ 3.2 eV) thus it can 
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absorb only UV light which consists only 7% of the total solar radiation [11, 12]. Thereby, to 

decrease the band gap and increase the light absorption to visible region, the TiO2 

nanostructures is doped with cations (In3+, Zn2+, Fe3+, Ce4+ etc.,) and anions (C, N, S, I etc.,) 

which in turn enhances the photocatalytic performance [12, 13]. 

In this work, we synthesized Ce doped TiO2 nanotubes for enhanced degradation of 

the water pollutants. Controlling the morphology of the TiO2 nanotubes is very important 

before doping. Therefore, we used different anodization time and applied voltage in order to 

control the morphology of the TiO2 nanotubes. It is also important to maintain the doping 

concentration below 1 at% for better photocatalytic activity [14, 15]. So, we also adjusted the 

cerium precursor concentration in order to maintain the doping content. Finally, the influence 

of Ce doping in photocatalytic degradation of rhodamine dye was studied using Ce doped and 

un-doped TiO2 nanotubes.  

 

Materials and methods 

1. Chemicals 

Ethylene Glycol (Lachner, Czech Republic), Ammonium Fluoride (NH4F, Central 

Chem, Slovakia), Cerium Ammonium Nitrate (99.5% purity, Alfa Aesar, 

Slovakia), Isopropyl Alcohol (IPA, Central Chem, Slovakia), Acetone (Slavus, 

Slovakia) Titanium (Ti) Foil (99.7% trance metal basis, 0.127 mm thickness, 

Sigma-Aldrich, Germany) and Rhodamine (Acros Organics, Slovakia) 

2. Nanotube synthesis 

The TiO2 nanotubes was synthesized using anodization source 

(LAB/SMS/3100/USB, ETSYSTEM, Germany) with Ti foil (1.5 cm x 1.5 cm) as a 

working electrode, Pt a as counter electrode and electrolyte containing 1.1045 g of 

NH4F dissolved in mixture containing 180 mL of ethylene glycol and 20 mL of 

distilled water at different anodization time (30 min, 2 h and 4 h) and voltage (40V, 

60V and 80V). Ti foil is washed twice prior to anodization using acetone and IPA 

under sonication for 1 min followed by drying in air. After anodization, as formed 

TiO2 nanotubes is washed carefully with water and IPA then dried in air. Finally, the 

TiO2 nanotubes are annealed in argon/hydrogen atmosphere at 450°C for 2h.  

3. Cerium Doping 

Cerium (Ce4+/Ce3+) was doped with annealed TiO2 (a-TiO2) nanotubes using 

wet impregnation method [16]. The a-TiO2 nanotubes was dipped in the precursor 

solution of cerium ammonium nitrate (1-10 mg/mL) for 1 h. Later, TiO2 nanotubes is 
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taken and heated in oven at 70°C for 2 h followed by further annealing at 450°C for 2 

h to decompose cerium ammonium nitrate in to cerium oxide (CeO2) which contains 

both Ce4+ and Ce3+ ions. The TiO2 nanotubes doped with CeO2 is named in this article 

as Ce- TiO2 with percentage of Ce mentioned. The atomic concentration of Ce doping 

was analysed EDS (Energy Dispersive X-ray Spectroscopy) analysis with large angle 

silicon drift detector (JEOL JED-2300T CENTURIO SDD) with solid angle up to 0.98 

sr and a detection area of 100 mm2.  

4. Photocatalytic Activity 

The photocatalytic activity of water pollutants of Ce4+/Ce3+ doped and un-doped TiO2 

nanotubes is done using rhodamine as a model dye. 20 mL of Rhodamine dye (10-6 mol/L) in 

a beaker under constant bubbling with nanotubes immersed in it. Before measurements, in 

order to obtain adsorption desorption equilibrium nanotubes immersed in rhodamine solution 

is kept in dark for 30 min.  

Later, the dye solution with the nanotubes is exposed to UV irradiation using mercury 

lamp (HPA 400 W, Philips, λmax= 365 nm, 6.51 mW/cm2) for different time intervals. For 

visible light irradiation, the metal-halogenide arc-lampwith (HQI TS - OSRAM 400W, λmax = 

525 nm) with UV cut-off filter (λ > 400 nm) was used. The dye solution was sampled out at 

different time intervals (including the solution kept in dark) and its absorbance at 553 nm is 

measured using UV-visible spectroscopy (Jasco V-530). Based on the absorbance change, the 

photocatalytic activity is measured for both doped and un-doped TiO2 nanotubes.  

  

Results and discussion 

The morphology of the TiO2 nanotubes is controlled by varying anodization time and 

voltage and is observed using Field Emission Scanning Electron Microscopy (FESEM, JEOL 

JSM 7500F) at 10 and 30 kV (Fig. 1). As observed from the FESEM images (Fig.1a, 1b and 

1c) with constant voltage of 40 V and anodization time of 30 min, 2 h and 4 h there is 

variation in diameter of the tube (~123 nm, ~134 nm and ~129 nm) respectively. At constant 

anodization time of 4 h and different applied voltage 40 V, 60 V and 80 V (Fig 1c, 1d and 1e) 

the orientation and arrangement of the nanotubes differ though the diameter seems to be 

almost similar. At 80 V and 4 h, nanotubes look disordered and collapsed whereas 60 V and 4 

h anodization has better looking morphology and more ordered arrangement of tubes. The 

cross-sectional images of 4 h and 60 V (Fig.1f) showed the nanotubes grown at the length of 

~7 µm and breadth of the nanotube was ~220 nm. Therefore, for further experiments 

anodization time of 4 h and 60 V applied voltage was fixed.  
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Fig.1. FESEM Images of TiO2 nanotubes at different anodization time and applied voltage. (a) 30 

min and 40 V. (b) 2 h and 40 V. (c) 4 h and 40 V. (d) 4 h and 80 V. (e) 4 h and 60 V. (f) cross sectional images 
of 4 h and 60 V. 

 

The crystal structure was analysed by X-ray diffraction (XRD, PANalytical, Cu Kα 

radiation, λ = 1.5418 Å) which revealed that TiO2 nanotubes after annealing revealed 

contained only anatase phase. It’s very important to control the concentration of Ce doping 

below 1 at% for better photocatalytic activity. Therefore, optimization in cerium precursor 

concentration during impregnation method to achieve lowest possible concentration. The 

different concentration of Ce doping is tabulated according to the concentration of precursor 

used are tabulated (Tab.1). And, also clear morphology change in FESEM images can be 

observed after Ce doping (Fig.2).   
Fig.2. FESEM Images of Ce-TiO2 nanotubes. (a) FESEM Images of 1.39% Ce-TiO2 nanotubes. (b) 

FESEM Images of 0.31% Ce-TiO2 nanotubes 
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Tab. 1. Elemental Composition – Ce doping concentration in the TiO2 nanotubes was measured by 

EDS Spectra. 
C (at%) O (at%) F (at%) Ti (at%) Ce (at%) Precursor 

(mg/mL) 

6.86 56.22 - 27.95 8.98 10 

3.68 54.57 0.17 39.88 1.69 4 

4.23 55.86 0.25 39.06 0.59 2 

4.80 60.39 1.23 33.27 0.31 1 

 

Photocatalytic activity is done for Ce doped (1.39% and 0.31%) and un-doped 

nanotubes (Fig.3).  The rate of photocatalytic activity (k) can be measured from the slope of 

the linear Langmuir-Hinshelwood plot using the formula [1] [17]. 

 ln � 𝐶
𝐶𝑜
� = −𝑘𝑡                                        [1] 

  Where C is the concentration at different time (t) intervals, Co is the initial 

concentration and k is the pseudo first order kinetic. The rate of photocatalytic (k) of un-doped 

TiO2, 0.31% Ce-TiO2 and 1.39% Ce- TiO2 are 0.0087 s-1, 0.0032 s-1 and 0.0004 s-

1 respectively. As, it can be observed when the doping concentration decreases there is 

improvement in photocatalytic activity. TiO2 nanotubes doped with 1.39% Ce, showed 

minimal or no photocatalytic activity. Whereas, when doping concentration is decreased to 

0.31 at % of Ce, then the photocatalytic activity slightly improved yet undoped TiO2 

nanotubes showed better photocatalytic activity. Therefore, it’s very important to further 

decrease the doping concentration in order to obtain enhanced photocatalytic activity.  

Fig.3. Photocatalytic Activity of Ce doped and un-doped TiO2 nanotubes. (a) Plot of decrease in 
dye concentration versus time during the photocatalytic activity. (b) Langmuir-Hinshelwood plot of ln (C/Co) 

versus time, slope of the plot will give the first order rate constant kinetics (k). 
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Conclusion 

The Ce doped and un-doped TiO2 nanotubes were successfully synthesized by electro-

anodization followed by Ce doping by wet impregnation method. The Ce doping 

concentration was controlled by adjusting amount of the cerium precursor used. It was 

observed that higher the doping concentration lesser is the photocatalytic activity. Therefore, 

in future works will be carried out to further lower the Ce doping concentration below (0.31 

at%) in order to obtain better photocatalytic activity.   
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Abstract 
Organocatalytic synthesis of chiral bioactive pyrrolidines.  
Pyrrolidine is one of the most frequently used aliphatic amines in organic chemistry. Moreover it occurs 

in many biologically active natural substances, alkaloids, and may be suitable substrates for new active drugs 
(especially antibiotics). A practical synthetic approach to the construction library of various 3,4-disubstituted 
pyrrolidines is disclosed. The key step of our synthetic plan is organocatalytic Michael addition which forms 
new stereogenic centers. All products were prepared in very good yields with excellent enantioselectivity. The 
antimicrobial activity of the products was tested on Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The first results 
have shown the potential of prepared products as future antibiotics.  
 

Keywords: pyrrolidines; antibiotics; organocatalysis; Michael addition; antimicrobial activity 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Antimikrobiálna rezistencia predstavuje v súčasnosti závažný problém. Potreba 

výskumu a vývoja nových antibiotík voči rezistentným baktériám je pretoveľmi naliehavá[1]. 

Predlohou pre budúce liečivá sú zaujímavé prírodné látky s mnohokrát jednoduchou 

štruktúrou, ale zato pozoruhodnou biologickou aktivitou. Pyrolidínový heterocyklus je 

prítomný v mnohých biologicky aktívnych prírodných látkach, alkaloidoch, antibiotikách 

a tak môžu byť jeho deriváty vhodnými substrátmi pre liečivá. 

Pyrolidínová jednotka bola pripravená jednoduchou praktickou syntézou [2]. Naša 

syntetická stratégia je založená na organokatalytickej Michaelovej adícii substituovaných 

propanálov na (E)-2-(2-nitrovinyl)isoindolín-1,3-dión, ktorou vznikli nové stereogénne centrá 

(Obr. 1).  

 

NO O

NO2

+ OX
N

NO2O

X

O O

2 eq
3 a-f

(10 - 15 mol%)
CH3COOH (13 - 30 mol%)

1 2a - f

2a,3a, X = H
2b,3b, X = 4-Cl
2c,3c, X = 4-F
2d,3d, X = 4-CF3
2e,3e, X = 3-Cl
2f,3f, X = 3-CF3

N
H

Ph
Ph

OSiMe3

 
Obr. 1.Michaelova adícia substituovaných propanálov na (E)-2-(2-nitrovinyl)isoindolín-1,3-dión 
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Následnou redukciou nitroskupiny a cyklizáciou, ktoré prebiehajú v jednom reakčnom 

kroku, sa formuje pyrolidínový skelet (Obr. 2). 

N
NO2O

X

O O

N
H

N
OH

O
X

 Zn
AcOH/H2O

4 a-f3 a-f
 

Obr. 2. Tvorba pyrolidínového kruhu 
 

Našim cieľom bolo nasyntetizovať knižnicu rôznych derivátov 3,4-disubstituovaných 

pyrolidínov s potenciálnou antimikrobiálnou aktivitou na Staphylococcus aureus 

a Escherichia Coli (Obr. 3). 

N
H

N
O

OH
X

HCl
N

NH2X

R

HCl

N
H

HN R2

HCl

N

NH2X

X2

HCl

15a-f 8a-h 10a-b 14a-d

X = H, 3-Cl, 4-Cl, 4-F, 3-CF3, 4-CF3
R = Boc, Ms, Ts
R2 = Ms, Ts
X2 = 4-Cl, 4-F, 4-CF3, 4-OMe  

Obr.3. Štruktúry cieľových pyrolidínov testovaných na ich antimikrobiálnu aktivitu vo forme 
hydrochloridov 

 

Materiál a metódy 

Všetky reakcie boli uskutočnené v inertnej atmosfére (Ar) s výnimkou redukcie 

Michaelových aduktov so Zn, kde bola voda použitá ako jedno z rozpúšťadiel (systém 

rozpúšťadiel kyselina octová/voda = 1/1). Použité rozpúšťadlá a chemikálie boli komerčne 

dostupné (Acros, Sigma Aldrich, Merck, Alfa Aesar, Combi-Blocks, Fluorochem), prípadne 

pripravené podľa známych postupov [2].  

Reakcie boli monitorované tenkovrstvovouchromatografiou použitím TLC platničiek 

Merck 60 F-254. Produkty boli vizualizované UV svetlom s vlnovou dĺžkou 254 nm, 

bázickým vodným roztokom KMnO4 a použitím mostaínu – na vizualizáciu amínov 

(Ce2(SO4)3 (1 g), (NH4)6Mo7O24·4H2O (5 g), konc. H2SO4 (10 ml), voda(90 ml)). Reakčné 

produkty boli čistené na silikagéli Kieselgel 60 - systémom rozpúšťadiel i-hexán/etyl-acetát 

a dichlórmetán/metanol (pre amíny) v rôznych pomeroch ako mobilnou fázou. 
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Teplota topenia tuhých produktov bola stanovené na prístroji Stuart SMP30. Optická 

otáčavosť bola nameraná na polarimetri Jasco v chloroforme pri 20 °C.  

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 (v prípade hydrochloridov). 

Pomer enantiomérov bol stanovený na základe HPLC merania – IC Chiralpak kolóna, 

s chirálnou stacionárnou fázou a UV detektorom. Ako mobilná fáza bola použitá sústava n-

hexán/propán-2-ol v rôznych pomeroch. 

 

Výsledky a diskusia 

Prvým a zároveň kľúčovým krokomje Michaelova adícia. Ako východiskové aldehydy 

boli použité komerčne dostupné látky 2a, 2c-f a aldehyd 2b, ktorý bol pripravený v jednom 

reakčnom kroku z dostupného 3-(4-chlorofenyl)-propán-1-olu (Dessovo-Martinovočinidlo, 0 

°C, 30 min) v 96% výťažku. Nitroalkén 1 bol pripravený podľa postupov v literatúre [2]. 

Kombináciou Jörgensenovho-Hayashiho katalyzátora (10−15 mol%), kyseliny octovej (13−30 

mol%) ako aditíva a dietyléteru boli Michaelove adície uskutočnené s veľmi dobrou 

diastereoselektivitou (Tab. 1). Oddelenie diastereoizomérov bolo jednoduché, nakoľko 

majoritný izomér sa dá získať kryštalizáciou z dietyléteru. Michaelove adukty 3a-f boli 

pripravené v dobrých výťažkoch (31−84%) s výbornou enantioselektivitou (ee nad 90 %).  

 
Tab. 1.Michaelove adície – podmienky a výsledky Michaelových adícii 2a-f na 1 

experiment X reakčné podmienky produkt výťažok [%]c dr(syn/anti)a ee [%]b 

1 H CHCl3, 0 °C– RT, 18 hd 3a 41 10:1 97 

2 4-Cl DE, 0 °C– RT, 23 he 3b 70 20:1 92 

3 4-F DE, 0 °C– RT, 23 he,f 3c 69 20:1 99 

4 4-CF3 DE, 0 °C– RT, 23 he 3d 64 3:1 n.d. 

5 3-Cl DE, 0 °C– RT, 40 he 3e 84 77:1 n.d. 

6 3-CF3 DE, 0 °C– RT, 24 hd 3f 31 80:1 99 
adr stanovené na základe 1H NMR surovej reakčnej zmesi 
bee stanovené HPLC analýzou majoritného izoméru na chirálnej stacionárnej fáze 
c výťažok majoritného izoméru získaný po spracovaní s dietyléterom 
d 10 mol% katalyzátora bolo použitých 
e 15 mol% katalyzátora bolo použitých 
f 13 mol% kyseliny octovej bolo použitých 
 

Nitroskupina produktov Michaelových adícií 3a-f bola reakciou s čerstvo 
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aktivovaným zinkovým práškom v systéme voda/kyselina octová (1/1) redukovaná na 

aminoskupinu. Redukcia bola nasledovaná cyklizáciou, ktorou boli získané požadované 

pyrolidíny 4a-f (výťažky 62−91%). Nakoľko mal Michaelov adukt 3e zníženú rozpustnosť, 

bolo potrebné pri transformácii 3e na 4e použiť systém rozpúšťadiel voda/1,4-dioxán/kyselina 

octová (1/1/1) a reakciu uskutočniť v podmienkach ultrazvukového vlnenia. Príslušný 

pyrolidín 4e bol takto pripravený v 78% výťažku (Obr. 4).  

N
NO2O

X

O O

N
H

N
OH

O
X

aktivovaný Zn
AcOH/H2O

RT, 18-20 h

3 a-f

4a, X = H, 87 %
4b, X = 4-Cl, 86 %
4c, X = 4-F, 91 %
4d, X = 4-CF3, 62 %
4e, X = 3-Cl, 78 %
4f, X = 3-CF3, 82 %

 
Obr.4. Príprava pyrolidínov 4a-f z Michaelových aduktov 3a-f 

 

Pyrolidíny 4a-f boli ďalej niekoľkými reakčnými krokmi modifikované na ďalšie 

deriváty (Obr. 5) a takto bola pripravená široká paleta produktov, ktoré boli otestované.  

Hydrochloridy 5a-f boli získané reakciou 4a-f so 4 M HCl v 1,4-dioxáne pri 

laboratórnej teplote v 87−94% výťažku. 

 Reakciou4a-f s Boc2O v dichlórmetáne za použitia trietylamínu ako bázy pri 0 °C – 

RT boli pripravené produkty 6a-f. Získané látky 6a-f boli priamo použité ako východiskové 

substráty do ďalšej reakcie, bez chromatografickej purifikácie. Pyrolidín 4a bol reakciou 

s mezyl- a tozylchloridom v dichlórmetáne transformovaný aj na sulfónamidy 6g,h v 82 

a 85 % výťažkoch. Oxidáciou 6a-h s pyridínium-dichromátom v dimetylformamide pri 

laboratórnej teplote boli pripravené plne chránené pyrolidíny 7a-h vo výťažkoch 66−89% po 

chromatografii na stĺpci silikagélu. Deprotekcia ftalimidovej chrániacej skupiny u 7a-h bola 

uskutočnená použitím 15 ekv. hydrátu hydrazínu v THF/EtOH (8/1). Amíny 8a-h boli získané 

v dobrých výťažkoch (70−90%). Hydrochloridy 9a-f boli z amínov 8a-f pripravené reakciou 

s 2 ekv. 4 M HCl v 1,4-dioxáne pri -5–0 °C v takmer kvantitatívnych výťažkoch. 

Sulfónamidové deriváty 8g,h poskytli spracovaním s 10 ekv. 4 M HCl v 1,4-dioxáne príslušné 

hydrochloridy 9g,h vo veľmi dobrých výťažkoch.  

 Z amínu 8a boli reakciou s mezyl-, resp. tozylchloridom v dichlórmetáne s použitím 

trietylamínu pripravené sulfónamidy 10a,b v 82 a 81% výťažku, z ktorých boli ďalej 

pripravené hydrochloridy 11a,b vo vynikajúcich výťažkoch (10 ekv. 4 M HCl v 1,4-

dioxáne,RT, 91% a kvant. výťažok).  
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 Chránenie pyrolidínov rôzne substituovanou benzylovou skupinou bolo uskutočnené 

v dvoch krokoch [3]. Z N-Boc chránených pyrolidínov 7d,e boli reakciou so 4 M HCl 

pripravené príslušné hydrochloridy 12d,e, ktoré boli priamo použité do ďalšieho reakčného 

kroku. Reduktívnou amináciou 12d,e(substituovaný benzaldehyd, trietylamín, 

triacetoxyborohydrid sodný, THF, RT) bola do molekúl zabudovaná rôzne substiutuovaná 

benzylová skupina. Produkty reduktívnej aminácie13a-d boli plne charakterizované 

a následne už vyššie opísaným spôsobom transformované na amíny 14a-d a ich príslušné 

hydrochloridy 15a-d, ktoré boli poskytnuté na testovanie ich biologickej aktivity.  
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Obr. 5. Činidlá a podmienky:a) 10 ekv. 4M HCl v 1,4-dioxáne, DE/DCM, RT, 30 min; b) 1.2 ekv. Boc2O, 1.5 
ekv. Et3N, DCM, 0°C-RT, 30 min-1 h; c) 2 ekv. PDC, DMF, 1 h; d) 15 ekv. N2H4·H2O, THF/EtOH (8/1), RT-

50°C, 18-22 h; e) 2 ekv. 4M HCl v 1,4-dioxáne, DE, -5 – 0 °C, 15 min; f) 1.2 ekv. MsCl resp. TsCl, 1.5 ekv. 
Et3N, DCM, 1-3h; g) 1 ekv. 4-X2-PhCHO, 1.2 ekv. Et3N, 1.45 ekv. NaBH(OAc)3, THF, RT. 
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Záver 

Vypracovali sme praktickú syntézu substituovaných pyrolidínov so 

sľubnou antimikrobiálnou aktivitou. Organokatalytickou Michaelovou adíciou 

substituovaných propanálov na (E)-2-(2-nitrovinyl)isoindolín-1,3-dión boli pripravené rôzne 

chirálne nitroaldehydy. Bezproblémové oddelenie diastereoizomérov kryštalizáciou značne 

zjednodušuje syntézu a šetrí čas. Chirálne Michaelove adukty boli pripravené s výbornou 

diastereoselektivitou (Tab.1) a enantioselektivitou (ee nad 90%). Uskutočnenie viacerých 

reakčných krokov bez použitia stĺpcovej chromatografie je ďalšou výhodou, ktorá prospieva 

k praktickej využiteľnosti syntézy a umožňuje pripraviť veľké množstvo derivátov v pomerne 

krátkom čase, s vysokou čistotou a v dobrom výťažku po 4 krokoch. Antimikrobiálna aktivita 

všetkých finálnych produktov bola otestovaná na kmeňoch Staphylococcus aureus 

a Escherichia coli. Prvé výsledky ukázali potenciál týchto látok a na ich základe boli testy 

niekoľkokrát opakované s veľmi dobrými výsledkami.  
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Abstract 
Labelling of PSMA-11 with 68Ga in NaHCO3 in the alkaline conditions 
The aim of this work is a new method of labelling PSMA-11 with 68Ga in NaHCO3. System intended 

for labelling is designed to make the process simple, fast and reproducible. In the first part of the experiments a 
test of cartridges for capturing 68Ga from 68Ge/68Ga radionuclide generator was performed. 68Ga was eluted with 
NaHCO3 from the cartridge. Experiments have demonstrated that the new method of labelling PSMA-11 
with 68Ga in NaHCO3 is successful and reproducible with high radiochemical yealds.  
 

Keywords: 68Ga; labeling; PSMA; PSMA-11; NaHCO3 

 

Úvod a formulace cíle 

Vývoj v oblasti nukleární medicíny v posledních letech přinesl další poznatky o 

nových radionuklidech a radiofarmakách, která lze využít v diagnostice nebo terapii [1]. K 

těmto radionuklidům patří i 68Ga, které je úspěšně zaváděno do klinické praxe. 
68Ga je získáváno z 68Ge/68Ga radionuklidového generátoru a nabízí jednoduchý 

koncept přípravy radiofarmak jako 99mTc, avšak uplatnění má v pozitronové emisní tomografii 

(PET) [2].  

Prostatický specifický membránový antigen (PSMA) je membránový protein typu II  

[3 - 4]. Významnou oblastí využití PSMA je diagnostika a léčba karcinomu prostaty, jelikož 

PSMA je hojně exprimován u těchto nádorů ve všech klinických stádiích tohoto onemocnění 

[5]. Protein PSMA má schopnost internalizace [6], která umožňuje přesun proteinu 

z buněčného povrchu do endozomálního prostoru. PSMA tedy může fungovat jako receptor 

zprostředkovávající internalizaci požadovaného ligandu. PSMA internalizuje ligandy podobné 

monoklonální protilátce J591, která cílí na extracelulární oblast [7]. Tuto charakteristiku 

PSMA lze využít v diagnostických a terapeutických postupech, v nichž se PSMA použije jako 

antigenní cíl. 

V průběhu let byly vyvinuty malé molekuly s vysokou afinitou k proteinu PSMA [8], 

které mohou být značeny pomocí radionuklidů (např. 68Ga, 18F, 11C, 64Cu či 86Y). Jeden 

z těchto radioaktivně značených ligandů, [68Ga]PSMA-11, je jedním z nejvíce klinicky 
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používaných značených nosičů pro PET zobrazování s využitím ligandu PSMA u pacientů 

s karcinomem prostaty [8]. Tento ligand má silnou vazebnou afinitu k proteinu PSMA a je 

s ním účinně internalizován do buněk karcinomu prostaty. 

Tato práce měla za cíl ověřit možnosti nové metody značení ligandu PSMA-11 (Obr. 

1) pomocí 68Ga z generátoru Galli Eo (IRE Elit) v prostředí hydrogenuhličitanu sodného 

s využitím kartuší Oasis MCX, které sloužily k zachycení 68Ga z eluátu získaného z 

generátoru.  

 
Obr. 1. PSMA-11 – strukturní vzorec ligandu PSMA-11 [9] 

 

Materiál a metody 

V práci byl použit standard pro [68Ga]PSMA-11a prekurzory pro [68Ga]PSMA-11 o 

čistotě ≥ 95 % (ABX Advanced Biochemical Compounds, Německo). V experimentech byly 

použity kartuše Oasis MCX (Waters, USA). Chemikálie potřebné pro přípravu mobilních fází 

pro HPLC a LC-MS byly voda s 0,1% kyselinou trifluoroctovou (VWR, ČR) a acetonitril s 

0,1% kyselinou trifluoroctovou (VWR, ČR). 

Nejprve byla provedena automatizovaná eluce generátoru Galli Eo (IRE Elit), eluát 

s 68Ga byl nanesen na kartuš Oasis MCX. Kartuš byla před použitím aktivována a po 

nanesení 68Ga byla promyta vodou. Zachycené 68Ga bylo z kartuše eluováno pomocí 

NaHCO3. K eluátu byl pak přidán prekurzor PSMA-11. Aktivity byly stanoveny pomocí BQ 

metru, u všech vzorků bylo změřeno pH a byly dále analyzovány prostřednictvím LC-MS a 

HPLC systémů. 

 

Výsledky a diskuse 

Analýza probíhala na přístrojích HPLC/MS Acquity Arc (Waters, USA) s detektorem 

radioaktivity Flow-RAM (LabLogic, UK) a HPLC Agilent Technologies (Agilent, USA) s 

detektorem radioaktivity GABI (Elysia-Raytest GmbH, Německo) a s UV/VIS detektorem 

(Waters, USA).  

Celkem bylo analyzováno 34 vzorků PSMA-11. Výsledky pro všechny vzorky byly 

porovnávány se standardem pro [68Ga]PSMA-11 (tj. jejich retenční časy aj.). 
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V Tab. 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty pH, aktivity, retenčních časů (RT) a 

radiačně chemických výtěžků (RCY) se směrodatnými odchylkami (SMODCH) pro vzorky 

PSMA-11 značených pomocí 68Ga v prostředí NaHCO3. 
Tab. 1. Výsledky značení PSMA-11 - stanovené průměrné hodnoty aktivity, pH, retenčních časů a RCY se 

směrodatnými odchylkami pro vzorky PSMA-11 značené pomocí 68Ga v NaHCO3 
 Průměrné hodnoty pro 34 vzorků PSMA-11 

pH 8,3 ± 0,5 

A [MBq] 72,7 ± 55,4 

RT [min] 3,3 ± 0,1 

RCY [%] 83,3 ± 27,4 
 

Jak lze vidět z Tab. 1, průměrný radiochemický výtěžek (RCY) komplexu 

[68Ga]PSMA-11 byl 83,39 % pro všech 34 vzorků. 

Na Obr. 2 je UV/VIS chromatogram z přístroje HPLC/MS Acquity Arc pro vzorek 

číslo 13. Jak lze vidět z chromatogramu a záznamu z detektoru radioaktivity Flow-RAM 

(Obr. 3), značení vzorku č. 13 proběhlo kvantitativně a RCY byl vyšší než 90 % 

 

 
Obr. 2. Vzorek č. 13 - UV/VIS chromatogram z přístroje HPLC/MS Acquity Arc pro vzorek číslo 13 (RT = 

3,228) 
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Obr. 3. Vzorek č. 13 - záznam z detektoru radioaktivity Flow-RAM pro vzorek číslo 13 (RT = 3,228) 

 

Závěr 

Práce byla zaměřena na novou metodu značení ligandu PSMA-11 pomocí 68Ga v 

NaHCO3 s využitím kartuší Oasis MCX v zásaditém prostředí.  

Celkem bylo provedeno 18 experimentů s 68Ga získaným z radionuklidového 

generátoru Galli Eo. Dohromady bylo označeno 34 vzorků PSMA-11 s průměrným 

radiochemickým výtěžkem 83,39 %.  

Na základě výsledků lze novou metodu značení ligandu PSMA-11 pomocí 68Ga 

prohlásit za úspěšnou. Metoda je snadná, rychlá (celý proces 10-15 min) a reprodukovatelná 

s použitím minimálních úprav podmínek pro značení prekurzoru.  
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Abstract 
Imaging magnetic probes Ga-68 labelled  
The aim of this work was synthesis Fe3O4 and their functionalization which may allow their use as 

imaging probes. Magnetite nanoparticles (Fe3O4) were prepared by co-precipitation and subsequent stabilisation 
with sodium citrate and tetraethoxysilane (TEOS). The silica-modified nanoparticles were subsequently coated 
with aminopropyltriethoxysilane (APTES) and functionalized by protected t-Boc-L-histidin. Deprotected amino 
acids were conjugated with ligands to form complexes with 68Ga3+. The decorated particles were labelled 
with 68Ga, eluted with 0,1 M HCl from 68Ge/68Ga generator. The radochemical yields of decorated particles with 
DOTAGA are 96 %. The coated particles were used for experiments in vitro in serum and PBS and released 
activities did not exceed 25 a 8%. 
 

Keywords: magnetic nanoparticles; core-shell nanoparticles; imaging probes; 68Ga 

 

Úvod a cíl 

Rostoucí zájem o používání nanočástic v oblasti molekulárního zobrazování umožnil 

vývoj zobrazovacích sond tvořených magnetickými nanočásticemi. Jejich výzkum se výrazně 

začal rozvíjet během posledních několika let, kdy byly magnetické nanočástice široce 

zkoumány zejména v medicíně pro své chemické a fyzikální vlastnosti [1].  

Fyzikálně-chemické charakteristiky nanočástic hrají důležitou roli při určování 

interakcí mezi částicí a buňkou, v jejich biodistribuci, farmakokinetice a optických 

vlastnostech. Ovlivněním chemického složení jádra, velikosti, tvaru, povrchového náboje [2] 

a chemickou modifikací povrchu, představují magnetické nanočástice vhodný materiál 

využitelný pro cílený transport radionuklidů  - magnetické sondy [3].  

Značení magnetických nosičů různými radionuklidy (18F, 68Ga, 67Ga, 89Zr, 90Y 

či 99mTc) se ukazuje jako optimální možnost pro vývoj multifunkčních sond použitelných pro 

řadu zobrazovacích technik např. SPECT/MRI, PET/MRI  nebo v samotné magnetické 

rezonanci (MRI), kde jsou zkoumány jako perspektivní kontrastní látky [4]. V preklinickém 

a klinickém výzkumu jsou dále studovány značené nanočásticové systémy, které by mohli 

v budoucnu vést k vývoji nových diagnostik nebo terapeutik. 

Cílem této práce bylo syntetizovat magnetické nanočástice oxidů železa koprecipitační 
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metodou [2]. Připravený magnetit (Fe3O4) pak následně obalit stabilizátory (citronanem 

sodným a oxidem křemičitým) pro docílení nižší agregace částic ve vodném roztoku a na 

stabilní vrstvu navázat aminopropyltriethoxysilan (APTES), využitelný ke konjugaci 

vhodného chelátoru pro 68Ga3+ ze skupiny azacyklických ligandů [5]. Modifikované částice 

jsou použity pro značení radionuklidem 68Ga v acetátovém pufru při teplotě 90°C a využity 

pro experimenty in vitro provedené v séru a PBS pufru.  

Připravené částice a jejich in vitro studie by měly poskytnout podklad pro další 

experimenty vedoucí k vývoji zobrazovacích sond použitelných například v PET/MRI pro 

cílení lymfatických uzlin. 

 

Materiál a metody 

Syntéza výchozích nanočástic byla provedena koprecipitací železnatých a železitých 

solí v molárním poměru 2:1 v bazickém prostředí podle schématu na obr. 1. Směs byla 

izolována sedimentací pomocí neodymového magnetu a promyta ultračistou vodou. Pro 

získání stabilní suspenze byl povrch Fe3O4 stabilizován přídavkem 1M citronananu sodného 

(Na3Cit) a následně tetraethoxysilanem (TEOS) za použití upravené Stöberovy metody [6]. 

Obalením magnetických jader oxidem křemičitým vznikly nanočástice jejichž struktura je 

tvořena magnetickým jádrem a křemičitým obalem (obr. 2) - „core-shell“ nanočástice [6].   

Stabilizované nanočástice (Fe3O4-Na3Cit@SiO2) byly poté obaleny                                                       

(3-aminopropyl)triethoxysilanem (APTES).                                            

 
 

Obr. 1. Syntéza magnetických částic. Syntéza nanočástic Fe3O4: a) NH4OH/H2O, N2, 50 °C, 30 min 
 

Postupy uvedenými na obr. 2, byly získány částice Fe3O4-Na3Cit@SiO2–triEt-NH2, 

které byly dále funkcionalizovány chráněnou aminokyselinou t-Boc-L-histidinem (obr. 2). 

Následná kyselá hydrolýza Boc-chránicí skupiny byla provedena přídavkem kyseliny 

trifluoroctové (TFA/CH2Cl2 1:1) při teplotě 0 °C. Poté byl konjugován ligand t-Bu-

DOTAGA. Připravený konjugát byl opět po deprotekci pomocí TFA využit pro 

komplexaci 68Ga. 
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Obr. 2. Schéma přípravy biofunkcionalizovaných částic. a) TEOS, NH4OH/EtOH, H2O, 

b)NH2(CH2)3Si(OEt)3, EtOH, c) t-Boc-L-trp a t-Boc-L-his: T3P®, DMF, DMAP; TFA/CH2C12(1:1), THF, 
H2O, d) 2-[1,4,7,10-tetraazacyklododekan-4,7,10-tris(t-butylacetat)]-pentadiová kyselina-1-t-butyl ester, T3P®, 

DMF, DMAP, TFA/CH2C12 (1:1), THF, H2O 
 

Funkcionalizované částice byly značené 68GaCl3 eluovaným z 68Ge/68Ga generátoru. 

Eluce generátoru byla provedena 0,1M HCl. Značení ligandu bylo provedeno v acetátovém 

pufru při hodnotě pH 5, kdy reakční směs byla inkubována po dobu 20 min na 

termostatovaném bloku při teplotě 90 °C. Částice byly separovány neodymovým magnetem. 

Supernatant byl z ampulky odstraněn, vzorek byl promyt acetátovým pufrem a dále 

dispergován. 

In vitro stability značených částic byly prováděny v prostředí PBS pufru při 

laboratorní teplotě a v séru hovězího původu při fyziologické teplotě (Biowest). Vzorky byly 

po 30, 60, 90 a 120 min od přidání biologického roztoku a séra promývány medii a bylo 

sledováno množství uvolněné aktivity do roztoku.  

U všech experimentů byla použita ultračistá voda získaná z přístroje Direct-Q 

(MerckMilipore). K rozpouštění nebo dispergaci vzorků byla použita ultrazvuková lázeň 

Elmasonic S 60H. Pro míchání a ohřev reakčních směsí při značení byl použit termostatovaný 

blok (GRANT BIO). Generátor 68Ge/68Ga (640 MBq, výrobní č. 1779-33) pochází od výrobce 

Eckert&Ziegler (Německo). Radioaktivita byla měřena na ionizační komoře Capintec CRC®-

R a na studnovém scintilačním detektoru CII CRC-55tW (CAPINTEC).  

Připravené a následně modifikované částice byly analyzovány pomocí FT-IR a 

Ramanovy spektrometrie. Obě metody potvrdily identitu magnetitu (Fe3O4) a jeho následné 

obalení vrstvami SiO2 a navázání linkeru a chelátoru. Snímky z transmisní elektronové 

mikroskopie neobalených nanočástic Fe3O4 indikují přibližnou velikost částic 10 nm (obr. 3). 
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Hydrodynamický průměr neobalených nanočástic nabývá 2 maxim (67 a 254 nm). Výsledky 

TEM a DLS analýzy indikují agregaci nanočástic v připraveném vzorku, jak dokládají dvě 

hodnoty pro průměrnou velikost částic. 

Připravené vzorky magnetitu obalené citronanem sodným (Fe3O4-Na3Cit) byly 

analyzované metodou DLS a TEM. Ze získaných hodnot DLS vyplývá, že průměrná velikost 

částic se po přidání citronanu sodného pohybuje okolo 85 nm. Stabilita systému magnetitu           

(-34 mV) i obalených částic citronanem sodným (-66 mV) byla potvrzena měřením hodnot 

zeta potenciálů. Modifikací povrchu magnetických nanočástic kyselinou citronovou je možné 

pozorovat snížení velikosti částic a tím i polydisperzity, která se projevovala u neobalených 

magnetických částic. K připraveným stabilizovaným částicím magnetitu, které byly obaleny 

citronanem sodným (Fe3O4-Na3Cit) byl následně přidán TEOS. U částic (Fe3O4-

Na3Cit@SiO2) se velikost částic zvětšila na hodnotu 164 nm a zeta potenciál ukazoval 

hraniční hodnotu mezi nestabilním a stabilním koloidním roztokem (-30 mV). 

 

 
Obr. 3. TEM snímky. TEM snímky neobalených Fe3O4 a obalených Fe3O4-Na3Cit 

 

Navázání aminových skupin konjugovaných t-Boc-L-histidinem a následně ligandem 

DOTAGA byly opět ověřeny kombinací FT-IR a Ramanova rozptylu. Značení ligandu bylo 

provedeno v acetátovém pufru při hodnotě pH 5-5,5. Reakční směs byla inkubována po dobu 

20 min na termostatovaném bloku při teplotě 90 °C s dosaženým výtěžkem 96 %. 

U značených nanočástic byla studována jejich in vitro stabilita v prostředí PBS pufru a 

séra (obr. 4). Průměrná uvolněná aktivita kumulovaná v PBS pufru jsou 4 %. Nejvyšší 

průměrná uvolněná aktivita kumulovaná v séru je 15 %.  

 

987



 
Obr. 4. Uvolněná aktivita. Uvolněná aktivita (%) kumulovaná v PBS  a séru po 30, 60, 90 a 120 min 

 

Závěr 

V této práci byly připraveny funkcionalizované nanočástice syntetizované 

koprecipitační metodou, stabilizovány 1M citronanem sodným pro snížení agregace částic ve 

vodném roztoku a následně obaleny oxidem křemičitým, který umožnil konjugaci alifatických 

systémů s terminálními aminovými skupinami. Navázáním t-Boc-L-histidinu a ligandu 

DOTAGA posloužily funkcionalizované nanočástice jako nosič pro radionuklid 68Ga. S 

výtěžky značení 96 % byly nanočástice použity pro in vitro studie prováděné v PBS pufru a v 

séru. Největší procento uvolněné aktivity (25%) bylo pozorováno v krevním séru. 

 

Poděkování 

Tato práce byla vypracována za podpory grantů AZV 16-30544A, TAČR 

TJ01000334, SGS16/251/OHK4/35/14, SGS19/194/OHK4/3T/14. 

 

Seznam použité literatury 

[1] Mahmoudi M., Sant S., Wang B. et al. (2011) Advanced Drug Delivery Reviews 63(1-2), 

p. 24  

[2] Mahdavi M., Ahmad M. B., Haron M. J. et al. (2013) Molecules 18, p. 7533 

[3] Yu M. K., Parks J., John S. (2012) Theranostics 2(1), p. 1 

[4] Zhang L., Dong W. F., Sun H. B. (2013) Nanoscale 5, p. 7672 

[5] Barahona I. F., Hernando M. M., Pellico J. et al. (2018) Appl. Sci. 8(7), p. 1 

[6] Liberman A., Mendez N., Trogler W. C .et al. (2014) Surf. Sci. Rep 69(2-3), p. 132 

988



Úloha citrátsyntázy v metabolizme hydroxyaromátov v kvasinke Candida 
parapsilosis  

 
Dominik Vaňko, Romana Vrzoňová, Martina Neboháčová 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie, Ilkovičova 
6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; dominikvanko51@gmail.com 

 
 
Abstract 

The role of citrate synthase in the metabolism of hydroxyaromates in yeast Candida parapsilosis 
 Candida parapsilosis is a pathogenic yeast able to catabolize hydroxyaromates via either 3-oxoadipate 
pathway (4-hydroxybenzoate) or the gentisate pathway (3-hydroxybenzoate). This catabolism requires activity of 
citrate synthase which is an important part of both citric acid cycle and glyoxylate cycle. A role of citrate 
synthase in cells grown on hydroxyaromatic compounds as a sole carbon source is studied. 

 
Keywords: C. parapsilosis; citrate synthase; 3-oxoadipate pathway; gentisate pathway 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Citrátsyntáza (CS) je enzým katalyzujúci premenu oxalacetátu a acetylkoenzýmu A 

(acetyl-CoA) na citrát a koenzým A (CoA-SH). CS je súčasťou Krebsovho a glyoxylátového 

cyklu a bola nájdená vo väčšine živých organizmov. Enzýmy spoločné pre Krebsov 

a glyoxylátový cyklus sú zvyčajne kódované viac ako jedným génom [1]. V kvasinke 

Saccharomyces cerevisiae boli identifikované 3 odlišné gény pre citrátsyntázu CIT1, CIT2 

a CIT3 [2]. V rastline Arabidopsis thaliana bolo nájdených 5 génov, z čoho až tri kódujú 

peroxizomálne zacielenie citrátsyntázy [3]. Niektoré kvasinky a rastliny sú na rozdiel od 

živočíchov schopné využívať aj zlúčeniny s dvomi uhlíkmi (napr. etanol alebo acetát) na 

syntézu glukózy vďaka prítomnosti glyoxylátového cyklu. Cit1p zo S. cerevisiae je 

lokalizovaná v mitochondriách a zúčastňuje sa Krebsovho cyklu [4], zatiaľ čo Cit2p je 

v peroxizómoch súčasťou glyoxylátového cyklu [5]. V S. cerevisiae je pre využitie acetátu pri 

raste na syntetickom médiu dôležitý glyoxylátový cyklus a Cit2p je potrebná v prípade, že je 

deletovaný gén pre mitochondriálnu citrátsyntázu [6]. Paradoxne, pri raste na komplexnom 

médiu s acetátom je nevyhnutná prítomnosť glyoxylátového aj Krebsovho cyklu [7]. Niektoré 

kvasinky sú schopné utilizovať aj aromatické zlúčeniny ako jediný zdroj uhlíka. C. 

parapsilosis katabolizuje tieto látky prostredníctvom 3-oxoadipátovej a gentisátovej dráhy, 

pričom integrácia produktov oboch dráh s centrálnym metabolizmom bunky nie je 

preskúmaná. Konečným produktom 3-oxoadipátovej (substrát 4-hydroxybenzoát, 4OH) dráhy 

je sukcinát a acetyl-CoA. V gentisátovej dráhe (substrát 3-hydroxybenzoát, 3OH) vznikajú 
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produkty fumarát a pyruvát [8]. Pri utilizácii aromatických substrátov bola v C. parapsilosis 

pozorovaná zvýšená expresia génov kódujúcich proteíny súvisiace s biogenézou 

a metabolizmom peroxizómov [9], kde je lokalizovaná aj časť glyoxylátového cyklu. Zatiaľ 

nie je známe, ako a v ktorom kompartmente tejto kvasinky prebieha glyoxylátový cyklus. 

Citrátsyntáza je v C. parapsilosis na rozdiel od S. cerevisiae kódovaná jediným génom CIT1 

a v produkte tohto génu bol identifikovaný len mitochondriálny cieľový signál. Naším cieľom 

je analyzovať úlohu citrátsyntázy v C. parapsilosis pri utilizácii hydroxyaromátov. 

 

Materiály a metódy  

Testovanie mutantov pomocou PCR 

 Na amplifikáciu CIT1 sme použili enzým GeneAmp DNA polymeráza s vysokou 

presnosťou. Reakcie sme zostavili podľa návodu a odporúčaní výrobcu. Počiatočná 

denaturácia trvala 120 s  pri 94°C a v nasledujúcich 30 cykloch sa opakovala 20 s denaturácia 

pri 94°C, 20 s anelácia pri 52°C a 120 s polymerizácia pri 72°C. Konečná polymerizácia 

trvala 5 min, pri 72°C. Primery CpCS_F (5‘-CCCAACAACCAAAAAAGTCCC-3‘) 

a CpCS_R (5‘-CATCATCTGAACTCTCTGTCC-3‘) sme použili na amplifikáciu alely génu 

CIT1. 

 

Funkčná komplementácia Δcit1/Δcit1_1/2 mutanta 

 Bunky obsahujúce plazmid pPK5 a pPK5 s génom CpCIT1 s rezistenciou na kyselinu 

mykofenolovú (MPA) sme kultivovali na tuhých selekčných médiách s MPA (50 µg/ml) 

a prídavkom histidínu (20 mg/l) a leucínu (40 mg/l). Ako zdroj uhlíka sme využili 2% 

glukózu; 2% galaktózu; 3-hydroxybenzoát (10 mM); 4-hydroxybenzoát (10 mM); rezorcinol 

(10 mM); hydrochinón (10 mM); 3,4-dihydroxybenzoovú kyselinu (10 mM); 2,5-

dihydroxybenzoovú kyselinu (10 mM) alebo 2,4-dihydroxybenzoovú kyselinu (10 mM). 

Kultivácia prebiehala pri 28°C po dobu 10 dní. 

 

Meranie aktivity CS 

 Aktivitu CS sme stanovovali na princípe spriahnutej reakcie. Substrátmi CS sú acetyl-

CoA a oxalacetát a vzniknutý produkt reakcie CoA-SH reaguje s kyselinou 5,5´-dithiobis-2-

nitrobenzoovou (DTNB) za vzniku kyseliny tiobenzoovej (TNB) a CoA-S-S-TNB [10]. 

Jednotka enzýmovej aktivity je definovaná ako aktivita enzýmu premieňajúca jeden nmol 

substrátu za jednu minútu (nmol·min-1) za podmienok reakcie. Špecifická aktivita je 

definovaná ako aktivita enzýmu (nmol·min-1) vztiahnutá na množstvo proteínov (nmol·min-
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1·mg-1). Frakcie organel a cytosolu sme z lyzátu pripraveného z 1x 109 buniek C. parapsilosis 

získali diferenciálnou centrifugáciou [11]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na analýzu úlohy citrátsyntázy v metabolizme hydroxyaromatických zlúčenín bolo 

potrebné porovnávať správanie buniek s funkčnou CS a v neprítomnosti enzýmu. Kolegovia 

z Maďarska nám pripravili kmene C. parapsilosis s mutáciou v géne CIT1 kódujúcom CS. C. 

parapsilosis je diploidná kvasinka a v mutantných kmeňoch boli pôvodné alely CIT1 

nahradené auxotrofnými markermi CmLEU2 alebo CdHIS1, ktoré sa od CIT1 líšia veľkosťou 

otvoreného čítacieho rámca.  

Overenie delécie génu CIT1 pomocou PCR 

 

Obr. 1. Produkty reakcie PCR nanesené na 1% agarózový gél. Ako marker sme použili λ HindIII. Negatívna 
kontrola obsahovala všetky zložky okrem gDNA. Elektroforéza trvala 30 minút pri 6V/cm a DNA bola 

vizualizovaná pomocou etídiumbromidu. 
  

Správnosť mutantov sme overili pomocou PCR, kde sme navrhli primery na 

amplifikáciu fragmentov z gDNA tak, aby nasadali tesne pred a za čítací rámec CIT1. 

Izogénny kmeň CPL2H1 obsahujúci pôvodné alely génu CIT1 v experimente slúžil ako 

kontrola. Heterozygótny mutant Δcit1/CIT1 obsahuje len jednu alelu génu CIT1 a druhá je 

nahradená markerovým génom. Homozygótny mutant Δcit1/Δcit1 má obe alely génu 

nahradené markerovými génmi. Preto sme z templátu DNA kmeňa Δcit1/CIT1 po amplifikácii 

PCR očakávali prítomnosť dvoch amplikónov – jeden obsahujúci CIT1 s veľkosťou 1857 bp 

a druhý obsahujúci markerový gén. V prípade CPL2H1 sme po PCR očakávali len jeden 

fragment zodpovedajúci génu CIT1. Keďže homozygótny mutant  Δcit1/Δcit1 má obe alely 

génu CIT1 deletované, očakávali sme na géli signál len pre markerový gén. Z výsledkov na 

obr. 1. vidíme, že z templátu DNA štandardného kmeňa CPL2H1 sa amplifikoval len jeden 

fragment zodpovedajúci génu CIT1. V dráhach Δcit1/CIT1_2/1; Δcit1/CIT1_-/1 a 
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Δcit1/CIT1_-/2 sú dva signály. Signál s veľkosťou 1857 bp zodpovedá génu CIT1 a druhý 

signál zodpovedá markerovému génu. To potvrdzuje, že sú to heterozygótne kmene s jednou 

pôvodnou alelou génu CIT1. V kmeni Δcit1/Δcit1_1/2 pozorujeme len jeden signál pre 

markerový gén, čím sme potvrdili, že je to homozygót s deléciou v oboch alelách génu CIT1. 

Rovnaký genotyp mutantných kmeňov sme potvrdili aj Southernovou hybridizáciou 

(výsledky neuvedené).  

 

Rast buniek na rôznych zdrojoch uhlíka 

 Bunky Δcit1/Δcit1_1/2 s deléciou oboch alel génu CIT1 neboli schopné rásť 

v syntetickom médiu s 3OH alebo 4OH ako zdrojmi uhlíka (výsledky neuvedené). Aby sme 

vylúčili možnosť, že pri príprave mutantov náhodne došlo k vneseniu aj iného typu mutácie, 

rozhodli sme sa komplementovať deléciu Δcit1/Δcit1 s pôvodným génom CIT1 neseným na 

vektore pPK5 (pPK5-CIT1). Vektor pPK5 nesie gén CaIMH3, ktorého produkt zabezpečí 

rezistenciu na kyselinu mykofenolovú, ktorá je pre C. parapsilosis toxická. Pomocou 

Gibsonovej asemblačnej reakcie sme si pripravili plazmid pPK5-CIT1, ktorým sme 

transformovali bunky kmeňa Δcit1/Δcit1_1/2 a získali niekoľko nezávislých klonov. Ako 

kontroly sme použili bunky Δcit1/Δcit1_1/2 a bunky štandardného kmeňa CPL2H1 

transformované pPK5 a na syntetických médiách s rôznymi zdrojmi uhlíka sme pozorovali 

rast transformantov (obr. 2.). 

 

Obr. 2. Rast buniek C. parapsilosis transformovaných plazmidom pPK5-CIT1 alebo pPK5 na syntetických 
médiách s rôznymi zdrojmi uhlíka. Čísla 10; 102; 103 a 104 označujú počet vysiatych buniek. Bunky boli 

kultivované v tekutom komplexnom médiu s 50 µg/ml MPA po dobu 24 hodín pri 28°C. Následne sme bunky 
scentrifugovali 60 s, 14 000x g, premyli sterilnou vodou a očkovali do syntetického média s 2% galaktózou, 50 

µg/ml MPA a kultivovali za rovnakých podmienok. Potom sme bunky nariedili na počty uvedené na obrázku v 5 
µl suspenzie, ktorá bola vykvapkaná na pevné syntetické médiá so zdrojom uhlíka uvedenom na obrázku (3-

hydroxybenzoát, 3OH; 4-hydroxybenzoát, 4OH). 
  

Bunky štandardného kmeňa CPL2H1 boli schopné rásť na médiách so všetkými 

testovanými zdrojmi uhlíka. Bunky Δcit1/Δcit1_1/2 transformované kontrolným vektorom 

pPK5 neboli schopné rásť na médiách so substrátom gentisátovej dráhy (3OH) alebo 3-
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oxoadipátovej dráhy (4OH). K obnoveniu rastu došlo len ak niesli plazmid obsahujúci gén 

CIT1 čo dokazuje, že CS je potrebná pre rast C. parapsilosis na syntetických médiách. 

 

Meranie aktivity citrátsyntázy 

 Citrátsyntáza môže byť súčasťou Krebsovho cyklu v mitochondriách, alebo 

glyoxylátového cyklu, ktorý môže prebiehať v cytosole alebo v peroxizómoch. Preto sme sa 

rozhodli merať aktivitu CS po čiastočnej frakcionácii buniek v organelárnej frakcii (obr. 3A), 

ktorá obsahuje mitochondrie a peroxizómy alebo v cytosolickej frakcii (obr. 3B). 

 

Obr. 3. Špecifické aktivity citrátsyntázy  v C. parapsilosis. Špecifická aktivita CS bola meraná v štandardnom 
type CPL2H1, mutantnom kmeni Δcit1/Δcit1_1/2 a Δcit1/Δcit1_1/2 transformovanom plazmidom pPK5-CIT1. 

Bunky boli kultivované v tekutom komplexnom médiu po dobu 24 hodín pri 28°C. Následne sme bunky 
scentrifugovali 60 s, 14 000x g, premyli sterilnou vodou a očkovali do tekutých syntetických médií s 2% 

galaktózou, 3-hydroxybenzoátom (10mM) alebo 4-hydroxybenzoátom (10 mM) a kultivovali 40 hodín pri 28°C.  
K bunkám Δcit1/Δcit1_1/2 s pPK5-CIT1 sme do tekutého média pridávali aj 50 µg/ml MPA pre udržanie 
selekčného tlaku. V grafe sivá farba znázorňuje bunky kultivované na 2% galaktóze (Gal), modrá bunky 

kultivované na 3-hydroxybenzoáte (3OH) a červená bunky kultivované na 4-hydroxybenzoáte (4OH). (A) 
Špecifické aktivity namerané v organelárnej frakcii obsahujúcej mitochondrie a peroxizómy. (B) Špecifické 

aktivity namerané v cytosolickej frakcii. 
  

V organelárnej frakcii štandardných buniek CPL2H1 pozorujeme zvýšenú aktivitu CS 

na substráte gentisátovej dráhy (3OH). Najvyššia aktivita je nameraná na substráte 3-

oxoadipáovej dráhy (4OH), čo koreluje aj so zvýšenou expresiou génu CIT1 pri kultivácii na 

4OH [9]. Zvýšená aktivita CS v organelárnej frakcii mutantného kmeňa Δcit1/Δcit1_1/2 súvisí 

s metódou stanovenia, pretože sa meria množstvo uvoľneného CoA-SH, ktoré v neprítomnosti 

citrátsyntázy môže vznikať aj inou formou metabolizmu vstupného substrátu acetyl-CoA. 

Nízka aktivita CS v organelárnej frakcii mutantného kmeňa Δcit1/Δcit1_1/2 

transformovaného s pPK5-CIT1 (Δcit1/Δcit1_1/2 + pPK5-CIT1) môže súvisieť s nízkou 

expresiou CIT1 na plazmide v bunkách kultivovaných na 3OH alebo 4OH. V organelárnej 

frakcii predpokladáme výskyt Cit1p len v mitochondriách, kde sa odohráva Krebsov cyklus. 

V Cit1p bola identifikovaná iba signálna sekvencia pre lokalizáciu v mitochndriách, ale 
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žiaden signál pre zacielenie do peroxizómov (M. Neboháčová, osobné zdelenie). 

Predpokladáme, že CS sa nachádza v mitochondriách. V cytosolickej frakcii štandardného 

kmeňa CPL2H1 pozorujeme aktivitu CS len mierne zvýšenú oproti úrovni pozadia meraného 

v Δcit1/Δcit1_1/2. Zvýšenú aktivitu vidíme v cytosolickej frakcii iba v Δcit1/Δcit1_1/2 + 

pPK5-CIT1 kultivovaných na médiu s galaktózou. Keďže gén  CIT1 je v pPK5 pod kontrolou 

promótora pGAL1, nevieme vylúčiť, či nameraná cytosolická aktivita CS neodráža len vysokú 

expresiu tohto arteficiálneho systému, alebo reálne dochádza k duálnej lokalizácii tohto 

enzýmu. Na potvrdenie prítomnosti Cit1p v cytosole bude potrebné uskutočniť ďalšie 

experimenty.   

 

Záver 

 Potvrdili sme, že pre katabolizmus hydroxyaromátov v C.parapsilosis je nevyhnutná 

prítomnosť citrátsyntázy. 
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Abstract 
Determination of carminic acid in foods and pharmaceuticals by microchip electrophoresis with 

photometric detection 
The main aim of this study is to develop an easy, fast and reliable analytical method for determination 

of carminic acid (CA). CA is a glucosylated anthraquinone isolated from dried female insects of the species 
Dactylopius coccus living on cacti. This compound is the main ingredient in the natural red pigment carmine and 
cochineal extract. CA and its related dyes are widely used as colorants in food, cosmetics, textile and the 
pharmaceutical industry. With a greater awareness of the impact on human health it’s important to regulate the 
quality and quantity of the dye. In a current study, anionic electrophoresis separations were performed on the 
microchip with integrated conductivity and photometric detection with a simple sample pretreatment. The low 
LOD value (87 nmol/l) was obtained by this method using photometric detection at 490 nm wavelength. The 
developed method was applied to the analysis of carminic acid in different complex food and pharmaceutical 
samples. 
 

Keywords: Carminic acid; Microchip electrophoresis; Vis detection; Conductivity detection 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Kyselina karmínová je glukopyranózový derivát antrachinónu, ktorý je extrahovaný zo 

samičieho hmyzu druhu Dactylopius coccus. Kyselina karmínová je hlavnou farbiacou 

zložkou prírodného červeného košenilového a karmínového farbiva. Košenila a karmín sú 

operačne definované látky, t.j. látky, ktorých zloženie je neurčité a sú definované len 

spôsobom prípravy [1]. Košenila (cochineal extract) je farbivo získané z usušeného 

a rozdrveného hmyzu Dactylopius coccus, ktorá nemôže obsahovať menej ako 2% kyseliny 

karmínovej. Karmín je hlinitý lak kyseliny karmínovej, ktorý musí obsahovať najmenej 50% 

kyseliny karmínovej. Kyselina karmínová a jej operačne definované látky sa využívajú najmä 

v potravinárskom priemysle ako prídavná látka (pod označením E 120) a farmaceutickom, 

kozmetickom a textilnom priemysle. Taktiež sa využíva ako biologické farbivo pre nukleové 

kyseliny a bielkoviny [2]. 

Potraviny a kozmetické prípravky obsahujúce kyselinu karmínovú môžu u niektorých 

ľudí vyvolať anafylaktickú reakciu, urtikáriu, angioedém, dyspnoe a rinoreu. U detí môže 

spôsobovať hyperaktivitu. Na základe rôznych odborných publikácií ako aj „tlaku“ verejnosti 

boli dôkladne preskúmané výhody a nevýhody používania kyseliny karmínovej v rôznych 
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priemyselných oblastiach a navrhnuté postupy prísnejšieho monitorovania kvality preparátov, 

z ktorých sa získava [3]. Spoločný expertný výbor FAO/WHO pre potravinárske prídavné 

látky (JECFA) stanovil pre E 120 hodnotu prijateľného denného príjmu na 5 mg/kg hmotnosti 

tela [4]. Potravinový kódex Slovenskej republiky vymedzil potraviny, v ktorých je povolené 

používanie E 120 a stanovil najvyššie prípustné množstvo v rozmedzí od 50 mg/kg-1 do 500 

mg/kg-1 [5]. 

V súčasnosti je podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR vysokoúčinná 

kvapalinová chromatografia (HPLC) referenčnou analytickou metódou pre stanovenie 

kyseliny karmínovej [6]. HPLC metódy však vyžadujú nákladné prístrojové vybavenie, 

ultračisté rozpúšťadlá a vysoký stupeň odbornosti obsluhy. Z vedeckých publikácií [7-9] je 

zrejmý nárast počtu analytických aplikácií pre stanovenie kyseliny karmínovej z oblasti 

optických a elektrochemických metód. Z týchto analytických metód bola použitá napr. 

diferenciálna pulzná polarografia na kvapkajúcej ortuťovej elektróde [7]; derivačná 

spektrofotometria [8] a Ramanova spektroskopia [9]. Menej používanou analytickou metódou 

je kapilárna elektroforéza (CE), ktorá má mnohé výhody, napr. nízke prevádzkové náklady, 

vysokú separačnú účinnosť, krátky čas analýzy a malú spotrebu vzorky [10]. Novou 

a originálnou alternatívou CE je jej miniaturizovaná verzia, tzv. mikročipová elektroforéza 

(MCE). 

Cieľom práce bolo vyvinúť jednoduchú, rýchlu a spoľahlivú metódu pre stanovenie 

kyseliny karmínovej v rôznych matriciach pomocou MCE s minimálnou úpravou vzorky. Ako 

detekčné systémy boli použité univerzálny vodivostný detektor a selektívny fotometrický 

detektor pracujúci pri vlnovej dĺžke 490 nm. 

 

Materiál a metódy 

Na MCE separácie bol použitý polymérny mikročip so spájanými separačnými 

kanálikmi (Merck, Darmstadt, Nemecko) s integrovanou vodivostnou detekciou. Ako 

selektívny typ detekcie bol použitý fotometrický detektor, ktorý bol originálne spojený 

s mikročipom pomocou optických vlákien. Fotometrický detektor na báze optických diód 

pracoval pri vlnovej dĺžke detekcie 490 nm, pri ktorej má kyselina karmínová absorpčné 

maximum. 

Na mikročipe boli separačné kanáliky vyplnené nosným elektrolytom o pH = 6,0. pH 

použitých elektrolytov a vzoriek bolo merané pH metrom Mettler Toledo S220 

(Schwerzenbach, Švajčiarsko) a vodivosť konduktometrom Jenway 4310 (Staffordshire, 

Veľká Británia). Na prípravu roztokov modelovej vzorky bol použitý štandard kyseliny 
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karmínovej (Sigma-Aldrich, Bratislava, SR). Separácia prebiehala v aniónickom režime pri 

konštantnom napätí 4 kV v hydrodynamicky uzatvorenom systéme s potlačeným 

elektroosmotickým tokom. Vzorky boli pred analýzou filtrované cez membránový filter 

s veľkosťou pórov 0,45 µm (Merck-Millipore, Bratislava, SR). 

 

Výsledky a diskusia 

Optimalizácia MCE separačných podmienok pozostávala z výberu vhodného zloženia 

elektrolytového systému s optimálnym pH, pričom na základe pKa hodnôt kyseliny 

karmínovej (pKa1=2,81; pKa2=5,43; pKa3 =8,10) sme testovali rozsah pH 5–9 

implementovaný rôznymi elektrolytmi. Ako optimálne pH elektrolytu bolo zvolené pH=6, pri 

ktorom kyselina karmínová poskytovala symetrický pík a migrovala do 5 min. Vzhľadom na 

malú koncentračnú citlivosť a univerzálnosť vodivostnej detekcie implementovanej on-line na 

mikročip (obr. 2), bol pre kvantitatívne účely preferovaný fotometrický detektor, ktorý sa 

vyznačoval vyššou citlivosťou (cca. 2 dekadické poriadky) a vysokou selektivitou (obr. 3). 
 

 
Obr. 1.Elektroforeogramy z MCE analýzy cukrovinky Candy Cane (Sweet’n Fun, Kanada) s vodivostnou 

detekciou. (a) slepá vzorka (10 % elektrolyt v deionizovanej vode); (b) 40-krát zriedená vzorka (c) 40-krát 
zriedená vzorka s prídavkom 300 nmol/l kyseliny karmínovej. MCE separácie boli uskutočnené pri pH=6,0. 

Separačné napätie bolo 4 kV. 
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Obr. 2.Elektroforeogramy z MCE analýzy cukrovinky Candy Cane (Sweet’n Fun, Kanada) 

s fotometrickou detekciou.  (a) slepá vzorka (10 % elektrolyt v deionizovanej vode); (b) 40-krát zriedená 
vzorka (c) 40-krát zriedená vzorka s prídavkom 300 nmol/l kyseliny karmínovej. MCE separácie boli 

uskutočnené pri pH=6,0. Separačné napätie bolo 4 kV. Fotometrický detektor pracoval pri vlnovej dĺžke 490 nm. 
 

Vyhodnocované boli nasledujúce kvantitatívne parametre navrhnutej MCE metódy na 

stanovenie kyseliny karmínovej: lineárny dynamický rozsah, parametre kalibračnej priamky, 

medze detekcie (LOD) a stanovenia (LOQ). Lineárny dynamický rozsah pre plochu píku bol 

v rozmedzí od 300 nmol/l do 1 mmol/l (obr. 3), t.j. 4 dekadické poriadky a pre výšku píku od 

300 nmol/l do 100 µmol/l. Parametre kalibračnej priamky vypočítanej z plochy píku sú 

uvedené v Tab. 1. Na základe nameraných kalibračných údajov z výšky píku boli vypočítané 

hodnoty LOD a LOQ pre kyselinu karmínovú (Tab. 1). 

 

 
Obr. 3.Kalibračná závislosť plochy píku kyseliny karmínovej od jej koncentrácie. 
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Tab. 1.Kalibračné parametre a hodnoty LOD a LOQ 
Parameter  

Smernica 41,0 mVs.l/µmol 

Úsek 49,3 mVs 

Korelačný koeficient 0,9995 

LOD 87 nmol/l 

LOQ 151,84 nmol/l 

 

Vypracovaná MCE metóda bola aplikovaná na analýzu reálnych potravinárskych 

a farmaceutickýchvzoriek (cukrovinky, koreniny a lieky), pričom bola použitá vodivostná 

a fotometrická detekcia. Elektroforeogramy z analýzy cukrovinky Candy Cane (Sweet’n Fun, 

Kanada) sú na obr. 1 a 2. Vzhľadom na komplexnosť analyzovaných vzoriek a nízku 

koncentračnú úroveň kyseliny karmínovej vo vzorkách, vodivostná detekcia nebola 

použiteľná na kvantitatívne účely. Vzhľadom na štruktúru kyseliny karmínovej pozostávajúcu 

z antrachinónového chromofóru, ktorý má absorpčné maximum pri vlnovej dĺžke 252 nm (v 

alkohole), sa fotometrická detekcia pri vlnovej dĺžke 490 nm stala ideálnou voľbou pre 

kvantitatívne účely. 

 

Záver 

Práca sa zaoberala stanovením aditívnej látky – kyseliny karmínovej 

v potravinárskych a farmaceutických výrobkoch. Vypracovaná MCE metóda sa vyznačuje 

krátkym časom analýzy (do 5 min.), potrebou len minimálnej úpravy vzorky (filtrácia) pred 

analýzou a vysokou citlivosťou. Prezentovaná miniaturizovaná CE metóda je plne 

aplikovateľná do laboratórnej praxe a môže byť použitá ako vhodná alternatíva stanovenia 

kyseliny karmínovej v komplexných vzorkách k doposiaľ publikovaným a používaným 

neseparačným analytickým metódam. 
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Abstract 

Spectroscopy of organic-inorganic perovskite structures for photovoltaic cells 
Methylamonium lead iodide perovskite for photovoltaic cells is characterized by infrared (FT-IR), 

visible (UV-VIS) and terahertz spectroscopy (THz-TDS). The sample of perovskit is prepared as thin layer by 
drop-coating method.  Characteristic vibrational modes are determined, to confirm the perovskit structure using 
FT-IR. UV-VIS spectrum shows a broad peak at near UV range with absorpion maximum at 375 nm. The 
terahertz transmittance of perovskite is measured with THz- time-domain spectroscopy. The hight absorpion of 
terahertz radiation is detected, which give an information about dielectric properties of the material. 
 
 
Keywords: Perovskite; Infrared spectroscopy; Terahertz spectroscopy; Photovoltaic cell 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Organokovové halogenidové perovskity sú vysoko sľubnými materiálmi pre 

fotovoltické aplikácie.  Vo fotovoltických článkoch na báze perovskitov bola preukázaná 

vysoká efektivita, až 22%, čo je porovnateľné s efektivitou kryštalických kremíkových 

solárnych článkov, s hodnotou až 25%. Z hľadiska technológie by bol potenciálny predpoklad 

pre lacnejšiu a jednoduchšiu výrobu v porovnaní so solárnymi článkami na báze kremíka. 

Perovskity sú materiály, ktoré majú rovnakú kryštalickú štruktúru ako minerálny 

perovskit, alebo titaničitý oxid vápenatý (CaTiO3). Všeobecný vzorec je ABX3, kde X sú 

anióny (kyslíka), A je katión (vápnika), ktorý je v kubicko-oktaédrickom  centre spoločne s 

12 aniónmi kyslíka a B (titán) je menší katión stabilizovaný v oktaédrickom centre zdieľanom 

s 6X aniónmi. [1] 

Organické, halogénové perovskity sú zlúčeniny perovskitového typu, ktoré sa skladajú 

z organického katiónu CH3NH3
+ (A), anorganického katiónu Pb2+, Sn2+ (B) a halogenidového 

aniónu I-, Cl-, Br- (X). Najznámejší typ je CH3NH3PbX3, ktorý je ukázaný na  obr. 1. Tento 

typ je pripravovaný z prekurzorov PbX2 a CH3NH3X [2-4]. 
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Obr. 1. Kryštalická štruktúra perovskitu CH3NH3PbI3 
 

Organokovové halogenidy s perovskitovou štruktúrou sú zaujímavé tým, že vykazujú 

vlastnosti polokovov až kovov úmerne s rastúcou veľkosťou štruktúry. Z hľadiska elektrickej 

vodivosti látok posudzujeme vzájomnú polohu najvyššie obsadeného (valenčného) a 

najnižšieho neobsadeného (vodivostného) pásu. Vzhľadom na šírku zakázaného pásu sú 

perovskity výhodné pre prípravu fotovoltických článkov, keďže sa energia zakázaného pásu 

zmenšuje s rastúcim rozmerom. Šírka zakázaného pásu je približne 0,55 eV a pohyblivosť 

nosičov náboja približne 20 cm2 V-1 s-1. [5] 

 

Zloženie perovskitového solárneho článku 

Perovskitové solárne články (PSC) pracujú na princípe polovodičov a sú zložené z 

niekoľkých vrstiev medzi vodivými kontaktmi. Príprava začína na sklenenom substráte. 

Priehľadný vodivý kontakt je vyrobený z oxidu cínu dopovaného fluórom (FTO). Ďalšia 

vrstva je vyrobená z oxidu titaničitého, čo je polovodičová vrstva typu - N. Táto časť tvorí 

anódu solárneho článku. Nasledujúca vrstva je samotný perovskit (CH3NH3PbX3). Ako 

polovodivý kryštál, absorbuje energiu fotónov väčšiu, ako je energia zakázaného pásu 

a elektróny sú excitované do vodivostného pásu kryštálu. Vytvoria sa elektrón-dierové páry. 

Elektróny prechádzajú ku anóde a diery ku katóde, ktorá môže byť vyrobená z dierového 

vodiča (napr. Spiro O-Me TAD) polovodiča typu P a naparenej vrstvy zlata. Potenciálový 

rozdiel energie sa vytvára medzi pozitívnymi a negatívnymi  nábojmi zhromažďujúcimi sa na 
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katóde a anóde. Výsledkom je napätie, ktoré umožňuje napájanie solárnych článkov cez 

externý obvod. Schematické znázornenie perovskitového solárneho článku ukazuje obr. 2. 

 
Obr. 2. Perovskitový solárny článok 

 

V súčastnosti existuje niekoľko metód príprav a spôsobov výroby anorganicko-organických 

hybridných perovskitových materiálov s použitím v solárnych článkoch. Cieľom práce bolo 

pripraviť perovskitovú štruktúru z prekurzorov jednokrokovou metódou a následne pomocou 

infračervenej (FT-IR), viditeľnej (UV-VIS) a terahertzovej (THz-TDS) spektroskopie 

pozorovať štruktúru a  vlastnosti nasyntetizovanej látky. 

 

Materiál a metódy 

Príprava perovskitov bola vykonaná jednokrokovou metódou v inertnej dusíkovej 

atmosfére. Roztok CH3NH3I (MAI) bol pripravený rozpustením látky v 2-propanole 

s koncentráciou 0,45 mol.l-1. Následne bol zmiešaný s druhým roztokom PbI2 v N,N-

dimetylformamide s koncentráciou 0,22 mol.l-1.  Príprava tenkej vrstvy sa uskutočňovala 

pri vlhkosti pod 23 % a to kvapkaním roztoku na sklíčko a následným zahriatím na platničke 

po dobu 20 minút pri teplote 100 °C. Z takto pripravenej vzorky CH3NH3PbI3  boli následne 

pripravené peletky pre meranie infračervených spektier. Vzorka bola zhomogenizovaná s KCl 

a zalisovaná pod vysokým tlakom. V prípade terahertzovej spektroskopie bola pripravená 

čistá perovskitová peletka s hrúbkou 0,05 mm. THz-TDS sa používa na zistenie 

dielektrických a vodivostných vlastností rôznych typov materiálov. Na generáciu THz 

žiarenia bola použitá plazma, ktorá sa vytvára v ohnisku fokusovaného laserového lúča. 

Princíp vzniku THz žiarenia spočíva v interakcii žiarenia lasera (800nm) s jeho žiarením 

generovaným v nelineárnom kryštáli, s tzv. druhou harmonickou frekvenciou s vlnovou 

dĺžkou 400 nm pri ich fázovom posune. Po odfiltrovaní ostatných frekvencií žiarenia je lúč 
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sfokusovaný do ohniska, kde sa umiestnila vzorku. Časť laserového lúča je na začiatku 

oddelená polopriepustným zrkadlom a slúži na zosnímanie priebehu THz spektra. Obidva lúče 

následne dopadajú na nelineárny kryštál, kde nastáva elektro-optická detekcia. 

 

Výsledky a diskusia 

Meranie infračervených spektier bolo uskutočnené v spektrálnom rozsahu 4000 do 400 cm-1 

so spektrálnym rozlíšením a 2 cm-1. V transmisných spektrách sa zmenou dipólového 

momentu pozorovali valenčné a deformačné vibračné módy, ako ukazuje obr. 3. 

 

Obr. 3. FT-IR spektrum perovskitu v KCl  
 

Na obr. 3. je FT-IR spektrum s určenými charakteristickými vibráciami perovskitu. Píky pri 

najvyšších vlnočtoch, konkrétne 3506 cm-1 a 3138 cm-1 zodpovedajú valenčným vibráciam       

(N-H) väzieb.  Oblasť s maximom pri 2964 cm-1 zodpovedá valenčným vibráciam (C-H) 

väzieb. V nižších vlnočtoch s maximom pri 1462 cm-1 a 921 cm-1 boli pozorované rôzne 

deformačné typy vibrácií, ako sú „wagging“ a „rocking“ NH3 a CH3 skupín. 

V ďalšom kroku bolo zmerané transmisné spektrum perovskitového filmu na 

quartzovom sklíčku v rozsahu vlnových dĺžok od 300 do 1050 nm, ako je ukázané na obr. 4.  
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Obr. 4. UV-VIS spektrum perovskitu  

 

V prípade merania transmisného spektra filmu vzorky musela byť použitá metóda 

„spin coating“ pre získanie tenkej homogénnej vrstvy, kde sme pozorovali absorpciu svetla. 

Z obr. 4. je jasne viditeľná najvyššia absorpcia v blízkej UV oblasti s maximom absorpcie pri 

375 nm. 

V THz-TDS experimente bola najskôr zmeraná referencia, ktorú predstavoval vzduch 

a následne vzorka perovskitu ako ukazuje obr. 5. 

 

Obr. 5. THz -TDS spektrá- porovnanie referencie a vzorky 
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Na obr. 5. je znázornená závislosť transmitancie THz žiarenia od času v pikosekundách 

pre vzduch a perovskit. Merania sa opakovali viac krát za sebou pri zachovaní tých istých 

podmienok. Pri porovnaní transmisných spektier vidíme zníženie amplitúdy v prípade vzorky, čo 

ukazuje na zníženú priepustnosť v dôsledku absorpcie THz žiarenia perovskitom. Hrúbka vrstvy, 

cez ktorú žiarenie prechádzalo, bola 0,05 mm, čo taktiež malo vplyv na zníženie amplitúdy 

spektra. Zo zmeny fázy v čase dostávame informáciu o zmene indexu lomu perovskitu voči 

referencii. 

 

Záver 

Kvapkanou jednokrokovou metódou bola pripravená a potvrdená vzniknutá 

perovskitová štruktúra s použitými prekurzormi. Boli určené niektoré charakteristické 

valenčné vibrácie perovskitu v oblasti od 3506 cm-1 do 2964 cm-1. Deformačné vibrácie CH3 

a NH3 skupín boli aktívne v oblasti 1600 cm-1 do 700 cm-1. Bola preukázaná absorpcia svetla 

v blízkej UV oblasti perovskitovým filmom s maximom absorpcie pri 375 nm. V THz-TDS 

meraniach je ďalším cieľom spraviť viaceré série takýchto meraní a následne získať spektrálne 

závislosti absorpčného koeficientu a indexu lomu, čo v konečnom dôsledku umožní lepšie 

pochopiť a charakterizovať perovskitové materiály pre ich potenciál vo využití v solárnych 

článkoch. 
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Abstract 
Charakterization of biosorbent for 226Ra determination  
Nowadays, the widely used sorption methods are which use organic ion exchangers and inorganic 

sorbents. Regardless of the fact that the inorganic sorbents are highly selective for the determined ions and 
highly resistant to radiation, their use is restricted by technological parameters of these materials. In recent years 
use of biosorbents comes to the fore, among which we can include the compounds based on natural materials. 
Fungi have in their structure a number of functional groups and have high sorption capacity.  To increase the 
sorption capacity of natural materials - mushrooms, it needed a suitable modification. The work was focused on 
the preparation of biosorbent with a future aim to characterize its sorption properties for determination of 
anthropogenic radionuclides. The main characteristics of the sorption properties of the composite biosorbent 
prepared from the fungus- Fomes fomentarius. 
 

Keywords: biosorben;, fungus; radium 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou zo sľubných oblastí takzvanej „ zelenej chémie“ je vývoj procesov s využitím 

obnoviteľných surovín. Veľké množstvo biologického materiálu dostáva stále rastúcu 

pozornosť vzhľadom na ich nízku cenu a k faktu, že je ich k dispozícii veľké množstvo. 

Prírodné biopolyméry rastlín a húb majú rad cenných vlastností, vďaka ktorým by sú 

zaujímavé v mnohých priemyselných odvetviach. Zvlášť zaujímavá je možnosť využitia 

obnoviteľných surovín pri výrobe materiálov a výrobkov určených na zlepšenie ekológie 

životného prostredia a riešenie problémov týkajúcich sa umelého znečistenia vôd rôznymi 

toxickými kovmi vrátane rádionuklidov. Biosorbent na rozdiel od ionovýmenných živíc 

obsahujú rad funkčných skupín (kyboxylové, karbonylové amino, amini, sulfátové, tioéterové, 

hydroxylové, fosfátové, fenolové...). Biosorbenty sú lacnejšia a účinnejšia alternatíva na 

odstránenie kovových elementov a najmä ťažkých kovov z vodných roztokov. Je potrebný 

neustály vývoj, výskum, spracovanie a úprava nových biosorbentov s cieľom zlepšiť ich 

sorpčnú schopnosť s potenciálom aplikácie do budúcnosti [1,2]. Nové biologické metódy 

ponúkajú nové možnosti efektívnej eliminácie a selektívneho odstraňovania kontaminantov, 

pričom nepredstavujú hrozbu pre životné prostredie. Cieľom práce bolo pripraviť kompozitný 

biosorbent obsahujúci zlúčeniny prechodných kovov na pórovitom nosiči. Vlastnosti 

pripraveného sorbentu sa sledovali na modelových roztokoch s prítomnosťou stopovacie 
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rádionuklidu 133Ba, testovala sa vhodnosť prostredia, vplyv konkurenčných  katiónov 

a stabilného nosiča Ba2+. Stanovenie výťažkov sorpcie sa uskutočnilo meraním stopovacieho 

rádionuklidu 133Ba pomocou gama spektrometrie.   

 

Materiál a metódy 

Ako biosorbent bola použitá drevokazná huba, ktorá bola odobratá z lesa na západnom 

Slovensku. Chemická modifikácia vysušenej a na elektrickom mlynčeku rozomletej huby sa 

uskutočnila pomocou roztoku manganistanu draselného. Zmes sa zahrievala po dobu 2 hodín 

a bola v kontakte po dobu dvoch dní. Výsledný produkt bol prefiltrovaný a sušený v sušiarni 

pri 40°C po dobu 24 hodín. Takto pripravený modifikovaný biosorbent bol následne použitý 

na charakterizáciu sorpčných vlastností pre stanovenie 226Ra, pričom sa sledoval výťažok 

pomocou stopovacieho rádionuklidu  133Ba. Meranie aktivity stopovacieho rádionuklidu 133Ba 

sa uskutočnilo pomocou  HPGe detektora.   

 

Výsledky a diskusia 

 Po impregnácii drevokaznej huby sa sledovala v dynamických podmienkach časovú 

závislosť sorpcie, rádiochemické výťažky 133Ba. Odobralo sa 0,5 g modifikovaného 

biosorbentu do centrifugačnej skúmavky, následne sa pridalo 10 cm3 destilovanej vody 

a stopovací rádionuklid 133Ba. Gama spektrometrickým meraním roztoku odobratého po dobe 

kontaktu s biosorbentom sa zistilo, že k sorpcii dochádza pomerne rýchlo, už v prvých 

minútach kontaktu (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1 Rádiochemický výťažok 133Ba na sorbente v závislosti od doby kontaktu 

 

 V ďalšej časti práce sa testovalo vhodné prostredie pre separáciu 226Ra taktiež za 
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použitia stopovacieho rádionuklidu 133Ba. Na testovanie sa použilo 0,5 g biosorbentu. 

Testovalo sa prostredie deionizovanej vody, pričom sa hodnota pH menila v celom rozsahu 

(1-14), na sledovanie výťažku sorpcie sa pridal stopovací rádionuklid 133Ba a 1 cm-3 2 mg 

stabilného nosiča Ba2+. Hodnota pH sa upravila pomocou 1 mol.dm-3 HCl v kyslej oblasti 

a s 1 mol.dm-3 NaOH v zásaditej oblasti. Po nanesení pripravenej vzorky s vhodným pH sa 

zachytila pretečená frakcia a následne sa merala na gama spektrometri (HPGe detektore). 

Zistilo sa, že pripravený biosorbent má najvyššiu sorpčnú schopnosť pre testovaný 

rádionuklid v rozmedzí pH (3-11) (Obr. 2).  

 

  

 
Obr. 2. Rádiochemický výťažok 133Ba na sorbente v závislosti od hodnoty pH.  

 

Na modelových roztokoch bol sledovaný vplyv stabilného nosiča Ba2+ 

a konkurenčných iónov Ca2+, Mg2+, Na+ a K+. V práci bola stanovená maximálna sorpčná 

kapacita 10 mg Ba2+ na 1 g impregnovaného sorbentu pri zachovaní 94 ± 5,9 % výťažku. 

V prípade vplyvu konkurenčných katiónov sa nezistil vplyv Mg2+, výťažky sorpcie neklesali 

v celej testovanej oblasti koncentrácii horčíka (50 – 1 600) g∙dm-3 pod  99,8 ± 5,9 %, 

v prípade Ca2+ výťažky sorpcie neklesali v celej testovanej oblasti koncentrácii  vápnika (50 – 

1 600) g∙dm-3 pod  98,4 ± 5,9 %. Ióny K+ v rozsahu koncentrácii (100 – 1000) g∙dm-3 a Na+ 

v rozsahu koncentrácii (20 – 900 mg∙cm-3) taktiež významne neovplyvňovali sorpciu 

(R= 96,4 ± 3,4 %  pre K+  a  R= 99,7 ± 5,3 % pre Na+). Pri testovaní elučného činidla  

6 mol∙dm-3 HCl sa dosiahla 97,6 ± 7,3 % desopcia zo sorbentu. Elučné činidlo bolo zvolené na 

základe preštudovania dostupnej literatúry.  
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V budúcnosti bude metóda aplikovaná na väčšie objemy reálnych vzoriek vôd. 

 

Záver 

V práci bol pripravený a následne testovaný impregnovaný biosorbent z drevokaznej 

huby. Modifikovaný biosorbent pripravený z huby vykazuje vysokú selektivitu pre testovaný 

rádionuklid v rôznom prostredí s pH v rozsahu (3 - 11). Bola stanovená maximálna sorpčná 

kapacita stabilného nosiča 10 mg Ba2+ na 1 g sorbentu. Nezistil sa vplyv konkurenčných 

iónov Ca2+, Mg2+, K+ a Na+, ktoré môžu brániť efektívnej separácii v celej testovanej oblasti 

koncentrácii. V ďalšej časti práce sa budú testovať ďalšie možné elučné činidlá a aplikácia na 

reálne vzorky vôd. V budúcnosti sa taktiež uvažuje o vhodnej modifikácii biosorbentu pre 

možnosť sorpcie trojmocných a štvormocných rádionuklidov s cieľom aplikácie na reálne 

vzorky zo životného prostredia. 
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Abstract 
Quartz crystallinity as a potential tool of chert artefacts provenance studies 
Recrystallisation most often caused by increasing age of chert, tectonic activity and pressure causes an 

increase in the crystallinity of quartz. It is possible to examine this phenomenon by powder X-ray diffractometry. 
By the means of this method, eleven samples of chert artifacts and raw materials of chert were studied in this 
thesis. In addition to crystallinity, the phase composition was studied. The thesis examines the possibility of 
application the X-ray diffractometry to determine the provenance of chert artifacts on the basis of their different 
crystallinity. The determination of crystallite size was performed using the Rietveld method, Scherrer equation 
and Williamson-Hall plots. Comparable results were gained. This approach appears to be successfully applicable 
for distinguishing between cherts with a large difference in their geological age. 

Keywords: chert; crystallinity; Rietveld method; Scherrer equation; Williamson-Hall plot 

Úvod a formulácia cieľa 

Silicity boli v minulosti predmetom obchodu a transportu, pretože slúžili ako surovina 

na výrobu štiepaných nástrojov [1]. V súčasnosti sa používajú napríklad pre výrobu 

žiaromateriálu dinasu [2]. Sú to horniny proteroického až terciérneho veku zložené 

z niekoľkých foriem SiO2, najčastejšie ide o kremeň, chalcedón a opál [3]. 

Cieľom práce bolo zistiť či je pomocou Rietveldovej metódy, Scherrerovej rovnice a 

Williamson-Hallových grafov možné spoľahlivo priradiť silicity ku konkrétnej geologickej 

proveniencii na základe rozdielnej kryštalinity kremeňa. Spomedzi použitých metód bola 

vybratá tá, ktorá sa ukazuje ako najjednoduchšie aplikovateľná v petroarcheológii.   

Materiál a metódy 

Bolo študovaných 11 vzoriek silicitových artefaktov a surovín silicitov (Tab. 2.). 

Vzorky boli skúmané prostredníctvom rtg-difraktomerie, optickej mikroskopie a rtg-

fluorescenčnej spektroskopie (XRF). Pri skúmaní artefaktov sa kládol dôraz na 

nedeštruktívnosť použitých metód. 

Fázové zloženie silicitov bolo zisťované pomocou optickej mikroskopie a rtg-

difraktometrie. Výbrusy z vybraných vzoriek boli študované pod optickým polarizačným 

mikroskopom Olympus BX 51.  
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Práškové rtg-difrakčné analýzy brúsených doštičiek boli prevedené na aparatúre 

Panalytical Empyrean s Cu-anódou, pozične citlivým detektorom pri konvenčnej Bragg-

Brentano parafokusačnej Θ – Θ reflexnej geometrii. Krok: 0,013 °2θ, čas na krok: 18,9 s, 

meraná uhlová oblasť: 5 – 80 °2θ, celková doba merania jedného skenu: 2760 s. Dáta  boli 

spracované pomocou software Panalytical HighScore 3 Plus a databázy ISCD 2012. 

Kvantitatívna fázová analýza bola provedená Rietveldovou metodou. Veľkost kryštalitov 

kremeňa bola nezávisle stanovená pomocou troch metód: Rietveldovej (bol použitý vzor 

kremeňa z databázy ICSD, číslo karty 98-000-0174), výpočtu zo Scherrerovej rovnice (s 

Warrenovou korekciou aj bez nej; použitá bola tvarová konštanta 0,89) a pomocou 

Williamson– Hallových grafov. Prístrojové rozšírenie bolo definované pomocou štandardu 

LaB6. 

Pre potvrdenie prítomnosti minerálov obsahujúcich Mn bola na aparatúre Rigaku Nex 

CG s Pd anódou nepriamou excitáciou prevedená XRF analýza vybraných vzoriek.  

 

Výsledky a diskusia 

Optickou mikroskopiou a rtg-difraktometriou bola potvrzená prítomnosť kremeňa a 

chalcedónu ako hlavných fáz. Identifikované minoritne zastúpené minerály boli kalcit, 

rodochrozit, dolomit, ankerit, hematit, illit (prípadne sľudy), plagioklas, kaolinit, siderit a 

magnetit (Tab. 1.).  

 
Tab. 1. Identifikované minoritné minerály v jednotlivých vzorkách 

 
Lokalita Minerály 

Stará Kremnička plagioklas 

Horné Pršany  hematit, ankerit, 
plagioklas 

Banské rodochrozit, siderit, 
kaolinit, dolomit 

Bořitov-Horky plagioklas, illit a 
(alebo) sľudy 

Černovice dolomit 

Morawica plagioklas 

Dluhonice u Přerova ankerit 

Olomučany - 
Olomučany-

Klepačov dolomit, ankerit 

Šárka (šedá) magnetit, illit a 
(alebo) sľudy 

Šárka (čierna) plagioklas, kalcit 
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XRF analýzou boli skúmané vzorky z lokalít Banské, Dluhonice u Přerova a 

Morawica. Táto analýza mala vyvrátiť alebo potvrdiť prítomnosť rodochrozitu vo vzorke 

z Banského a prítomnosť pyroluzitu v lokalitách Dluhonice u Přerova a Morawica na základe 

prítomnosti Mn. Tá bola potvrdená iba pri limnosilicite z lokality Banské, jeho obsah bol 

0,114 %. 

Výsledky stanovenia veľkosti kryštalitov kremeňa sú uvedenené v Tab. 2. 

Rietveldovou metódou bola pre každú vzorku stanovená jedna hodnota veľkosti kryštalitov, 

ktorá predstavuje priemernú hodnotu zo všetkých nameraných difrakčných maxím. Ako 

vstupné dáta pre výpočet Scherrerovou rovnicou boli použité pološírky štyroch difrakčných 

línií (100, 101, 110, 112). Takto vypočítané veľkosti kryštalitov sa od hodnôt získaných 

Rietveldovou metódou takmer nelíšia. Hodnoty bez využitia Warrenovej korekcie sa pri 

menších veľkostiach líšia od výsledkov získaných s pomocou Warrenovej korekcie  

minimálne. Väčšie rozdiely sa logicky objavujú pri vzorkách s najvyššou kryštalinitou a to 

z lokality Šárka. Williamson-Hallovými grafmi bola vypočítaná pre každú vzorku jedna 

priemerná hodnota veľkosti kryštalitu. Hodnoty boli podobné ako pri Rietveldovej metóde a 

Scherrerovej rovnici. Najviac kryštalické vzorky sú z lokality Šárka, najmenej kryštalická je 

vzorka z lokality Horné Pršany. Oba vzorky zo Šárky prekročili medz stanoviteľnosti. 

 
Tab. 2. Stanovené hodnoty veľkosti kryštalitov 

 
    Veľkosť kryštalitov (nm) 

Lokalita Vek Typ 
Surovi

na/ 
artefakt 

Rietveldova 
metóda 

Scherrerova 
rovnica 

s Warrenovou. 
kor. 

Scherrerov
a rovnica 

bez 
Warrenovo

u kor. 

Williamson
-Hallove 

grafy 

Stará 
Kremnička miocén limnosilicit S 39,3 30,6 29,3 42,0 

Horné 
Pršany miocén chemosilicit S 41,2 31,3 29,9 44,7 

Banské miocén limnosilicit S 58,4 55,4 48,9 69,3 
Bořitov-
Horky krieda rohovec A 41,5 34,8 33,1 44,7 

Černovice krieda rohovec S 47,1 37,9 35,6 49,5 

Morawica jura rohoec S 34,0 26,0 25,2 38,5 
Dluhonice 
u Přerova jura rohovec A 40,1 33,4 32,0 43,3 

Olomučany jura rohovec S 47,7 37,9 35,6 49,5 
Olomučany
-Klepačov jura rohovec A 39,3 30,6 29,3 42,0 
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Šárka (š) proterozoikum buližník S 176,0 363,5 97,0 462,2 

Šárka (č) proterozoikum buližník S 206,5 403,1 98,8 693,3 

 

Chalcedón nie je pomocou rtg-difraktometrie možné odlíšiť od kremeňa, pretože sa 

jedná o kryptokryštalický kremeň [4]. Prítomnosť opálu sa optickou mikroskopiou nepodarilo 

dokázať, avšak predovšetkým v najmladších analyzovaných vzorkách miocénneho veku je 

pravdepodobná [5].  

Moxon, Nelson a Zhang [6] uvádzajú, že pokročilá diagenéza a starnutie hornín 

spôsobujú zvýšenie kryštalinity hornín. Na difrakčnom zázname je možné tento jav pozorovať 

ako zmenu profilu difrakčných maxím - zvyšovanie výškových intenzít a zmenšovanie hodnôt 

FMHW (pološírok). Dá sa teda predpokladať, že so zvyšujúcim sa vekom bude postupovať 

rekryštalizácia opálu na chalcedón a ďalej na kremeň [7], ktorá sa prejaví vzrastajúcou 

kryštalinitou kremeňa. Výsledky túto teóriu čiastočne potvrdili. Najvyššia kryštalinita 

kremeňa bola identifikovaná v buližníkoch z lokality Šárka proterozoického veku. Stanovené 

veľkosti kryštalitov mladších vzoriek sa pohybujú v rozmedzí 34 - 49,5 nm. Výnimkou je 

limnosilicit z Banského miocénneho veku, ktorý vykazuje vyššiu kryštalinitu ako silicity zo 

starších období (69,3 nm). Ďalšími vplyvmi, ktoré by tiež mohli byť zodpovedné za 

rekryštalizáciu v silicitoch sú napríklad teplota, tlak a tektonické postihnutie [8]. Najnižšiu 

kryštalinitu kremeňa majú vzorky z lokality Morawica (25,2 nm) a Stará Kremnička (29,3 

nm).  

Výsledné hodnoty veľkostí kryštalitov kremeňa získané Rietveldovou metódou, 

pomocou Scherrerovej rovnice a Williamson-Hallovými grafmi sa takmer nelíšia, trendy sú 

prakticky zhodné. Pri použití Scherrerovej rovnice s Warrenovou korekciou a bez nej je 

zrejmé, že pri menej kryštalických vzorkách sa hodnoty takmer nemenia, zatiaľ čo pri najviac 

kryštalických vzorkách sú rozdiely väčšie. Je to spôsobené vplyvom prístrojového rozšírenia. 

Menšie rozdiely sú spôsobné nepresnosťou metód, ich odlišnosťou, nie úplne presným 

nafitovaním záznamov. 

Za hornú medzu relatívnej spoľahlivej stanoviteľnosti býva väčšinou považovaná 

hodnota 200 - 250 nm. Speakman [9] uvádza ako hornú medzu dokonca hodnotu 100 nm. 

Nad touto medzou je kryštalinita analyzovaných vzoriek buližníkov zo Šárky. Z použitých 

metód sa toto obmedzenie prejavilo najvýraznejšie pri konštrukcii Williamson-Hallových 

grafov.  

Kryštalinita silicitových artefaktov a ich surovinových ekvivalentov je takmer zhodná. 

V rámci študovaného súboru vzoriek sa dajú od zvyšku silicitov spoľahlivo odlíšiť iba 
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buližníky zo Šárky a limnosilicit z Banského. Ostatné vzorky majú hodnoty veľkostí 

kryštalitov vo veľmi malom rozmedzí (34 - 49,5 nm), ich spoľahlivé odlíšenie nie je možné.  

Veľkosti kryštálov kremeňa sú najväčšie v prípade vzorky z lokality Šárka (čierna), 

ktorá má taktiež najvyššiu kryštalinitu. Pri menej kryštalických vzorkách majú aj kryštály 

kremeňa menšie veľkosti a sú v nich prítomné väčšie a početnejšie sférolity chalcedónu. 

 

 
 

Obr. 1. Mikrofotografie – A: Limnosilicit, Banské (PPL); B: Limnosilicit, Banské, skener (XPL), C: Buližník, 
Šárka, skener (PPL); D: Buližník, Šárka (XPL) 

 
 

Záver 

Pre identifikáciu kryštalinity boli nezávisle použité Rietveldova metóda, Scherrerova 

rovnica a Williamson-Hallove grafy. Všetky poskytujú porovnateľné výsledky a ako najľahšie 

aplikovateľná v petroarcheológii sa javí Rietveldova metóda. Je nutné zdôrazniť, že aj keď 

bola dosiahnutá veľmi dobrá zhoda medzi testovanými metódami, je potrebné porovnávať 

výsledky vždy iba v rámci jednej metódy. Absolútne presné stanovenie veľkosti kryštalitov 

pomocou práškovej rtg-difraktometrie nie je možné. 

Stanovenie proveniencie na základe kryštalinity kremeňa pri vzorkách, ktoré vykazujú 

veľmi podobnú kryštalinitu, nie je možné. Použitá metodika sa naopak javí nádejne pre 
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odlíšenie silicitov, ktoré vykazujú anomálnu kryštalinitu zrejme z iného dôvodu, ako je 

geologický vek. 

Prášková rtg-difrakčná analýza sa ukazuje ako vhodný, reálne skôr doplnkový, nástroj 

pre identifikáciu proveniencie silicitových artefaktov. Pre použitie v archeológii je potrebné 

zdôrazniť jej potenciálnu nedeštruktívnosť. 
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Abstract 

Lower and Middle Miocene coarse-grained sediments of Vienna and Danube Basin – new view at their 
division on Eastern Alp and Western Carpathian junction 
The geological boundary, respectively the contact between the Eastern Alps and the Western Carpathians is 
overlapped by Neogene sediments of the Vienna and Danube basins. During the Early and Middle Miocene, 
several significant tectonic activities took place, during which the coarse-grained sediments were deposited. 
These sediments include rock clasts which were exhumated and denudated. The division of the coarse-grained 
sediments into individual strata reflects only the chronostratigraphic division. The proposed division takes into 
account the geodynamic processes that "induced" the sedimentation of conglomerates in Early and Middle 
Miocene. Also include groups, that help understand the distribution of clasts and their supply from different parts 
of exhumed units. 
 

Keywords: Viedenská panva; Podunajská panva; hruboklastické sedimenty; členenie 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Paleogeografické umiestnenie jednotiek na hranici Alpsko-Karpatského územia 

v spodnom a strednom miocéne bolo pretvorené mnohými tektonickými udalosťami. V tomto 

období Podunajská panva tvorila výraznú eleváciu, kým Viedenská panva sa presúvala ako 

nesená („piggy-back“) panva. Tektonická aktivita, ako jedna z riadiacich faktorov, mala za 

následok jednak exhumáciu predkenozoických jednotiek pozdĺž zlomových línií, a jednak 

doprevádzala termálnu subsidenciu. V kombinácii s klimatickými podmienkami 

a eustatickými zmenami vytvárala nové depocentrá a následne vyvolala sedimentáciu 

hruboklastických fácií. Tieto sedimenty sú teda produktom neogénnej denudácie. Zlepence, 

ktoré sedimentovali v rôznych obdobiach miocénu boli odzrkadlením, resp. odozvou určitej 

tektonickej aktivity územia. Doteraz existujúce členenie a litostratigrafické zaradenie 

jednotlivých zlepencových telies sa držalo striktne chronostratigrafie Centrálnej Paratetýdy. 

Novšie, navrhované členenie zohľadňuje v prvom rade geodynamický vývoj na hranici 

Východných Álp a Západných Karpát (Obr. 1) [1], petrografické zloženie a regionálne 

rozšírenie hruboklastických sedimentov.   
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Obr. 1. Lokalizačná mapa študovaného územia.   
 

Materiál a metódy 

Pri interpretácii autor vychádzal predovšetkým zo svojich získaných poznatkov. 

Vstupné dáta tvorili údaje z povrchových odkryvov, najviac údajov však bolo získaných 

z vrtných jadier hlbokých vrtov [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].  

 

Výsledky a diskusia 

Hruboklastická výplň Viedenskej panvy 

Egenburg – záhorská skupina 

Najstaršiu výplň Viedenskej panvy predstavujú egenburgské sedimenty začlenené do 

lužického súvrstvia. Zlepence, tvoriace bázu tvorí skupina zlepencov s rozličným zložením a 

priestorovým rozmiestnením. Na definíciu týchto hruboklastických sekvencií sme použili 

termín Záhorská skupina. 

Záhorská skupina (Obr. 2) predstavuje skupinu zlepencov egenburgského veku. Jej 

rozšírenie je obmedzené na severnú časť viedenskej panvy a dobrovodskú depresiu. V 

severnej časti viedenskej panvy sú prítomné chropovské a wintenbergské zlepence, kým na 
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územie dobrovodskej depresie sú viazané výskyty najmä podbrančských a dobrovodských 

zlepencov [10].  

 

 
 

Obr. 2. Navrhované členenie hruboklastických hornín s uvedenými ekvivalentami.   
 

Karpat až spodný báden – jablonická skupina 

 Jablonický zlepenec bol prvýkrát opísaný Budayom [11]. Stratotypový profil sa 

nachádza pri obci Naháč, severne od Trstína. Jedná sa o polymiktné zlepence s dobre 

opracovanými klastami s piesčitou matrix. V rámci navrhovaného stratigrafického delenia 

vyčleňujeme spodnú a vrchnú časť, kde spodné sú označované ako jablonické zlepence 

a vrchné ako zohorské zlepence.  
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Jablonický zlepenec predstavuje bazálny člen lakšárskeho súvrstvia karpatského veku. 

Hrúbka zlepenca je niekoľko metrov až prvé desiatky metrov a vznikol v litorálnej zóne mora 

alebo deltovom prostredí. Je rozšírený hlavne v SV časti Viedenskej panvy. Pozíciu na báze 

potvrdzujú foraminiferové spoločenstvá druhov Uvigerina graciliformis PAPP et TURN. a U. 

parkeri breviformis PAPP et TURN. [12]. Čo sa týka zloženia, prevládajú najmä karbonatické 

horniny, menej kryštalické, kým v okolí dobrovodskej depresie obsahujú resedimenty 

dobrovodských zlepencov. Ekvivalentom v rakúskej časti panvy je zlepenec Aderklaa [13]. 

Zohorské zlepence vznikli v deltovom až fluviálnom prostredí. Ich vek je vrchný 

karpat-spodný báden. Ide o predtransgresívny zlepenec zaraďovaný do lanžhotského 

súvrstvia. Pri zložení dominujú kryštalické horniny a paleobazalty bázy hronického príkrovu 

(malužinské súvrstvie - ipoltická skupina).  

Vhodným príkladom pre vizualizáciu je vrt Zohor-1 [3]. Bázu vrtu tvoria zlepence 

s prevahou karbonatických klastov – prvá vrstva jablonických zlepencov lakšárskeho 

súvrstvia. Sled pokračuje so striedaním sa pieskovcov a ílovcov lanžhotského súvrstvia. 

Vrchnú časť tvoria zlepence s prevahou granitoidových hornín. 

Hruboklastická výplň Podunajskej panvy 

Západnú časť Alpsko-Karpatského styku v rámci neogénnej výplne paniev predstavuje 

depocentrum blatnianskej depresie. Jej hruboklastickú výplň predstavujú najmä zlepence 

karpatu až spodného bádenu a vrchného bádenu. Pri porovnaní karpatsko-spodnobádenských 

hruboklastických sedimentov blatnianskej depresie a viedenskej panvy, nachádzame 

terminologickú problematiku. Jablonické zlepence boli pôvodne včlenené do lakšárskeho 

súvrstvia, nachádzajúce sa na záhorí. Pri interpretácii litostratigrafických členov Podunajskej 

panvy je preto nelogické používať toto členenie. Preto navrhujeme, aby karpatsko-

spodnobádenské zlepence opísané z blatnianskej depresie boli začlenené do nového cíferské 

súvrstvia. Hruboklastické sedimenty opísané z vrtu Cífer-2 [2] zodpovedajú zohorským 

zlepencom (lanžhotské súvrstvie) vo Viedenskej panve.  

Karpat až spodný báden – cíferský zlepenec 

Cíferský zlepenec bol podrobne opísaný z vrtu Cífer-2 [2], ktorý bol vyhĺbený SV od 

obce Cífer. Bázu súvrstvia tvoria resedimentované bloky starších monomiktných zlepencov 

(?paleogén). Tieto zlepence tvoriace klasty metamorfovaných hornín boli inkorporované 

z predkenozoického podložia Podunajskej panvy. Nad blokmi ležia polymitkné ortozlepence 

s podpornou štruktúrou matrix v ktorých dominujú karbonáty.  Tieto zlepence sú 
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korelovateľné s prvou vrstvou jablonických zlepencov lakšárskeho súvrstvia. Zlepence 

s dominanciou granitoidých klastov oddeľuje 40 metrov hrubá vrstva ílovcov. Cíferské 

zlepence s prevahou granitoidov sú synchrónne s druhou vrstvou jablonických zlepencov 

lanžhotského súvrstvia. Ide o orto až parazlepence s mikritickou až mikriticko-ílovitou 

matrix.    

 Cíferské zlepence sedimentovali v proximálnej až distálnej časti aluviálneho vejára. 

Klastický materiál bol dodávaný z oblasti Podunajskej panvy (transport z JJZ na SSV) počas 

exhumácie a denudácie jednak obalových mezozoických sekvencíí príkrovových jednotiek 

a kryštalického podložia Podunajskej panvy. Vek cíferských zlepencov bol stanovený na 

základe vápnitého nanoplanktónu Helicospharea euphratis, Calcidiscus tropicus 

a Reticulofenestra pseudoumbilicus do zóny NN4.   

Na základe chronostratigrafického členenia možno rozdeliť hruboklastické sedimenty 

neogénnej výplne Viedenskej a Dunajskej panvy aj z geodynamického hľadiska.  Pre obdobie 

spodného až stredného miocénu možno uvažovať o troch možných geodynamických 

klasifikáciách a to: (i) zlepence nesených paniev (egenbrug-otnang), (ii) zlepence vznikajúce 

na aktívnych transtenzných a poklesových zlomoch (vrchný otnang-spodný báden) a (iii) 

marginálne zlepence spojené s výzdvihom hraste pohoria Malé Karpaty (vrchný báden).  

 

Záver 

Na základe komplexného výskumu hruboklastických hornín práca predkladá 

alternatívu ich možného delenia. Práca zohľadňuje litostratigrafické členenie a geodynamické 

prostredie v ktorom sa daná hruboklastická akumulácia ukladala.  Navrhované členenie bolo 

zostavená tak, aby jednotlivé terminologické problémy boli vylúčené, napr. názvy 

v jednotlivých panvách boli vystihujúce, resp. na miestach kde sa dá, aby vytvárali jednotnú 

skupinu zlepencov. Tak sú v uvedenej klasifikácii vyčlenené zlepence Záhorskej skupiny, 

ktoré predstavujú egenburgské sedimenty Viedenskej panvy. Pre skupinu zlepencov veku 

karpat-spodný báden bol vyčlenený názov jablonická skupina, ktorá obsahuje jablonické 

zlepence (karpat) a zohorské zlepence (spodný báden). V blatnianskej depressi je cíferský 

zlepenec synchrónnym ekvivalentom zohorských zlepencov.  

Geodynamická klasifikácia zaraďuje skupiny zlepencov do jednotlivých tektonických 

prostredí v ktorom vznikali. Tu boli vyčlenené zlepence nesených paniev (egenburg-otnang). 

V karpate až spodnom bádene zlepence vznikali na aktívnych transtenzných a poklesových 

zlomoch, ktoré boli kontrolované termálnou subsidenciou panvy. Poslednou skupinou sú 

marginálne zlepence spojené s exhumáciou hraste Malých Karpát počas vrchného bádenu.   
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Abstract 
The Vienna Basin, depositional systems of alluvial plains, deltas, littoral and neritic areas have been 

characterized to recognize the development of aquatic and terrestrial environments during the paleogeographic 
evolution of the basin. Their mutual interrelationship was discussed to be triggered by sea-level changes. Based 
on evaluation of the sedimentary environments, the possibilities of creating an accommodation space by tectonic 
subsidence, as well as the basin fill by increased input of clastics by deltas it can be stated that only partial 
comparison between global and regional sea-level changes is possible in the Miocene. From Karpatian to Early 
Badenian age two different deltaic systems took place in the southern part of basin. In the Karpatian, the 
Jablonica delta (Lakšáre Fm.), situated in the south nearby the Aderklaa delta, and northern around the Dobrá 
Voda Basin. During the Early Badenian the Zohor delta (Jakubov Fm.) overlie the previous deltaic system. The 
alluvial facies of the Devínska Nová Ves Fm. were distinguished in the western part of the Malé Karpaty Mts.  
 

Keywords: Vienna Basin; paleogeography; Karpatian, Lower Badenian; conglomerates 

 

Introduction and objectives 

The Vienna Basin is an SSW-NNE oriented Neogene basin of about 200 km length 

and 55 km width (Fig. 1). It spreads from Czech and Slovak Republic in the north to Austria 

in the south. Due to geological prospecting, there was gathered a high level of knowledge 

about the sedimentary fill of the basin. This data set offers an ideal possibility to propose a 

model of depositional systems and a sequence stratigraphical framework of its sedimentary 

formations and members. The Neogene sedimentary succession, reaching up to 5500 m of 

thickness in the central part of the basin [1], is documented by numerous boreholes (well 

cores & logs) and relatively dense network of seismic profiles. By combination of 

sedimentological and biostratigraphic analyses of outcrops and well cores, interpretation of 

well-log curves and their mutual correlation, as well as by interpretation of seismic profiles 

using seismic stratigraphy methods, a complex image of basin evolution and distribution of 

sedimentary facies in time and space has been achieved. The objective of this work is to 

specify the paleogeographic positions of deltaic and alluvial areas and explain they evolution 

based on the geodynamic processes in the southern (Slovakian part) part of the Vienna Basin.  
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Fig. 1. Localization maps of the studied area. The map shown the studied wells, outcrops and seismic line. 
The map of Vienna basin was modified after Harzhauser et al. [2] 

 

Materials and methods 

In this study we focused on two wells: Zohor-1 [3] and Devínska Nová Ves-1 (DNV-

1) [4]. The well description contains sedimentological, petrographical and provenance 

analyses as well as biostratigraphic interpretations. One reflection seismic line oriented in 

NE-SW direction was used for the purposes of seismic facies analysis which cross the well 

Zohor-1 (Fig. 1). Interpretations were made in the Schlumberger Petrel software using the 

standard methods [5,6].  Additionally, one outcrop in the Marianka village was studied (Fig. 

1), where the facies analyses was used [7]. 

 

Results and discussion 

Karpatian – the Aderklaa and Jablonica delta (cca 16,5 Ma) 

 The Karpatian (Lakšáre Fm.) Jablonica delta systems are situated in the southern and 

northern part of the studied area (Fig. 2). The synchronous equivalent from the Austrian part 

is the Aderklaa delta. The Jablonica conglomerates known from the northern part (Dobrá 

Voda region) consists mostly from carbonatic rocks. Moreover, we can find resedimented 
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clasts from the Eggenburgian Dobrá Voda conglomerates. The Jablonica conglomerates in the 

southern part was drilled by the Zohor-1 well (Fig. 3a).  

 

 
 

 Fig. 2. Karpatian depositional system. The map shown the area of the Aderklaa and Jablonica delta.  
 

Early Badenian – the hiatus of Lanžhot Fm. (15,9-15,2 Ma) 

 The hiatus of the Lanžhot Fm. is interpreted based on the 2D seismic sequence 

analyses. The erosional interface is visible in the top of the Závod Fm (Fig. 3b). This gap in 

the sedimentation was the consequence of tilting the lower Miocene strata. The tilting is 

connected by the Zohor-Plavecký Mikuláš Graben normal faults.   

 

Early Badenian (“middle Badenian”, NN 5 zone) – the Zohor alluvial and deltaic facies, and 

the Devínska Nová Ves terrestrial sediments (cca 15,2-14,5 Ma)    

The Zohor alluvial facies was situated nearby the Malé Karpaty Mts. These alluvial 

sediments (conglomerates) was drilled by the Devínska Nová Ves-1 well. The Lower 

Badenian age (Zohor Mb., Jakubov Fm.) was confirmed by calcareous nannofosils (NN5 

zone) [4]. The Zohor delta facies have the same age (cca 15,2-15,0 Ma), but they are situated 

more westward (Fig. 4a). The deltaic body is also visible in the seismic profile (Fig. 3b). The 

seismic facies of the Zohor delta are arranged in a sigmoid prograding clinoforms which dip 

1026



toward N, NW (Fig. 3b). 
 

 
Fig. 3. Correlations of the sediments reached by the studied wells and seismic line.  3a-Correlation and 

interpretation of the sediments reached by the well Zohor-1 and Devínska Nová Ves-1. 3b-Interpretation of the 
studied seismic line.  

1027



 
Later, in the Lower Badenian (cca 14,5 Ma; forams Orbulina Suturalis, calcareous 

nannofossils Helicospharea heteromorphus, H. waltrans [3]) the Zohor alluvial floodplain 

was overlied by the monomict conglomerates of the Devínska Nová Ves Fm. (Fig. 4b). 

Westward, the area of the Zohor delta was flooded by the marine sediments of the Jakubov 

Fm. (Fig. 3a). This transition between terrestric and marine sediments was also confirmed by 

the Kuchyňa tuff Mb. of age 15,23 Ma [8]. This transition was induced by the regional sea 

level changes, which may be connected with the Lower Badenian (NN 5 zone) salinity crisis 

[9]. 

 

 
 

Fig. 4. Lower “middle” Badenian depositional systems. 4a- The map shown the area of the Zohor alluvial 
floodplain and delta (~15,2-15,0 Ma). 4b- The map shown the area of the Devínska Nová Ves alluvial facies 

(~14,5 Ma). 
 

The conglomerates of the Devínska Nová Ves Fm. were also studied in the outcrop 

which is situated in the village Marianka. The conglomerates are monomict and matrix 

supported (sandy matrix). On the outcrop is visible the positive gradation without 

imbrications. The litofacies code according to Mail [7] is Gms – debris flow deposit.  

 

Conclusion 

In the area of the southern part of the Vienna Basin (Slovak part), two deltaic systems 

and alluvial facies areas were described during the Karpatian to Early Badenian.  
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• The Karpatian Jablonica delta (cca 16,5 Ma; Lakšáre Fm.) was situated nearby the 

Aderklaa delta, which is representing the synchronous equivalent in the Austrian part 

of the Vienna Basin.  

• The hiatus of the Lanžhot Fm. was distinguished. This gap in the sedimentation was 

the consequence of tilting of the Zohor-Plavecký Mikuláš Graben. In the Early 

Badenian (NN 5 zone), the Zohor alluvial floodplain and Zohor delta (Zohor Mb., 

Jakubov Fm.) was distuingished based on the wells Zohor-1 and Devínska Nová Ves-

1. The transition between the marine facies (Jakubov Fm.) and terrestrial environment 

(Devínska Nová Ves Fm.) is interpreted over the Zohor delta and alluvial floodplain. 

This transition was induced by the regional sea level changes, which may be 

connected by the salinity crisis.  
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Abstract 
Chemical and mineral composition of archaeological slags found in Opava 
Chemical and mineral composition of archaeological slags found was studied from two streets in 

historical center of Opava (U Pošty; Kolářská/Pekařská). Different types of slags were studied by polarizing 
microscope in transmitted and reflected light. Consequently, selected phases were analysed by WDX and EDX. 
Major components are represented by these oxids: 31,40–64,63 wt. % SiO2, 0,27–23,59wt. % FeO, 6,90–18,84 
wt. % Al2O3, 1,91–15,25 wt. % CaO and 2,93–9,44 wt. % K2O; and major phases are glass, olivine, wüstite and 
rarely cassiterite and anglesite. Other minerals that occur in slags are pieces of iron or cooper, limonite, 
malachite, azurite and vivianite. 
 

Keywords: archeological slags; analyse; phase; minerals, oxids; determination guide; Opava. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V historických centrech českých měst, která jsou datována minimálně do raného 

středověku, nebo jako v případě okolí Opavy s osídlením od doby kamenné, lze vždy 

předpokládat nalezení pozůstatků po zpracování kovů. v případě Opavy nešlo o žádnou 

výjimku a byl proveden nespočet archeologických výzkumů a nálezů. v ulici U Pošty proběhl 

záchranný archeologický výzkum mezi lety 2001-2002, v bloku domů mezi ulicemi Kolářská 

a Pekařská v roce 2002. 

Analýza vzorků a jejich určení byla provedena na základě žádosti NPÚ v Opavě 

z důvodu potvrzení nebo vyvrácení původu archeologických strusek z olovářských a 

stříbrných hutí. Tak jako v tomto případě, ale i v případě jiných archeologických výzkumů se 

jedná o práci zabývající se nahrazením archeologické metody založené na intuici exaktní 

vědeckou formou analýzy. 

 

Materiál a metody 

Materiál byl zapůjčen Mgr. M. Zezulou z NPÚ Opava. Ze zapůjčeného materiálu bylo 

vybráno 9 vzorků, které makroskopickým vzhledem zastupují všechny čtyři typy strusek 

nalezených během záchranných archeologických výzkumů v Opavě na ulicí U Pošty, 

Pekařská a Kolářská. v brusírně ÚGV PřF MU byly Petrem Zaunstöckem z těchto vzorků 

zhotoveny leštěné nábrusy zalité v epoxidu. Makroskopicky jsou strusky z obou lokalit 
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rozdělitelné na čtyři typy. Prvním a druhým jsou černé a šedé strusky bez výraznějších barev, 

třetím strusky rezavé barvy se zelenými a modrými povlaky a čtvrtým černé strusky s jasně 

modrými skvrnami. Povrch všech strusek je pokryt četnými póry o velikosti od 1-5 milimetrů 

s velmi vzácnými většími dutinami v řádu centimetrů. Velikost veškerých vzorků byla 

v rozmezí 5-8 cm. Černé a šedé strusky bývají nezřídka pokryty povlakem limonitu, rezavé 

strusky povlakem malachitu a azuritu. 

Pro stanovení chemického a mineralogického složení byla použita analýza pomocí 

elektronové mikrosondy CAMECA SX 100 provedená analytikem doc. Radkem Škodou 

v laboratoři elektronové mikroskopie a mikroanalýzy PřF MU a ČGS v Brně. Pro bližší učení 

fází bylo použito snímkování v elektronovém mikroskopu a pro upřesnění a kompletaci 

zjištěných výsledků byly vzorky zkoumány i makroskopicky v optickém mikroskopu. 

Chemické složení jednotlivých minerálních fází bylo stanoveno na elektronové mikrosondě.  

 

Výsledky a diskuze 

Převažující složkou ve všech typech strusek je sklená fáze s vysokým obsahem 

fayalitu. Sklo je ve většině případů neprůhledné, zbarvené hnědě až černě. Na základě analýzy 

pomocí elektronové mikrosondy a po provedení analýzy snímků z elektronového mikroskopu 

byly stanoveny 4 typy strusek. Prvním typem strusek jsou strusky převážně šedého až černého 

vzhledu s občasným povlakem limonitu. Tyto strusky jsou dle obsahu oxidů tvořeny převážně 

SiO2 (53,78-64,63hm. %), Al2O3 (6,90-18,42hm. %), FeO (0,27-18,81hm. %), K2O 

(2,93-9,44hm. %), CaO (1,91-12,77hm. %). Chemické složení (konkrétně nízký obsah olova), 

mikroskopický i makroskopický vzhled vypovídají o původu v železářských pecích. 

 

 
 

Obr. 1. Nábrus vzorku železité strusky zalitý v epoxidu   
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Dalším typem strusek jsou strusky černé, lesklé a sklovité. Mineralogicky se skládají 

převážně z fayalitu a wüstitu. Po chemické stránce jsou tvořeny SiO2 (31,40-49,22hm. %), 

Al2O3 (10,75-18, 84hm. %), FeO (12,56 -23,59hm. %), K2O (5,61-6,76hm. %), CaO 

(3,41-15,25hm. %). Vzorky obsahují i relativně velké množství P2O5 (6,65hm. %), což 

dohromady s obsahem wüstitu a fayalitu jasně ukazuje na původ v kovářské dílně [1 a 2]. 

 

 
 

Obr. 2. BSE snímek skeletální útvary bílého wüstitu a světle šedého fayalitu  
 

Předposlední typ strusek tvoří strusky červené se zelenými a modrými povlaky. Tyto 

strusky jsou po chemické stránce složeny z SiO2 (51,17hm. %), Al2O3 (7,37hm. %), 

FeO (5,00hm. %), K2O (5,56hm. %), CaO (7,94hm. %). Ve dvou bodových měřeních byl 

zjištěn a poté i na BSE snímcích potvrzen kasiterit a anglesit [3]. Pozorování v mikroskopu 

ukázalo také zrna ryzí mědi. Vzhledem k obsahu ryzí mědi, kasiteritu, anglesitu a povlaků 

malachitu a azuritu se jedná o strusky pocházející z kovoliteckých dílen pro slévání bronzu. 

 

 
 

Obr. 3. BSE snímek automorfní skeletální kasiterity s anglesitem druhotně vyplňujícím póry 
 

Posledním typem strusek určeným analýzami je struska černá s výraznými modrými 

skvrnami. Chemické složení je velmi podobné druhému typu strusek, jediným velkým 
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rozdílem je obsah vivianitu. Vivianit mohl vzniknout v tak velkém množství jen díky původu 

strusky z tavby železa při využití bahenních rud [4]. 

 

 
 

Obr. 4. Nábrus vzorku železité strusky z bahenní rudy zalitý v epoxidu 
 

Na základě chemického složení lze určit strusky železářské dle obsahu oxidů: SiO2 

(15–40 %), Fe2O3 (0–15 %), CaO (2–8 %), ale především na malém obsahu Cu, Pb nebo 

jejich absenci [1]. Olovářská a stříbrná struska mívá tmavě šedé až černé zbarvení. Po 

chemické stránce je v ní obsaženo SiO2 (27,02 – 54,6 %), FeO (2,65 – 33,97 %), PbO (3,00 – 

34,38 %), Al2O3 (3,31 – 11,11 %), CaO (0,45 – 5,27 %), Fe2O3 (0,57 – 6,81 %), MnO (0,09 

– 8,95 %) a ZnO (0,43 – 6,23 %), Ag (<0,1 %) [2]. Oproti železářským dýmařským struskám 

je hlavním rozlišovacím faktorem olovo ve vzniklém galenitu nebo ve skelných fázích. Dále 

mají olovářské a stříbrné strusky nižší obsah FeO a vyšší obsah SiO2 a PbO než u 

železářských strusek [2]. Vyšší obsah fosforu a přítomnost wüstitu s fayalitem znamená 

původ strusek v kovárenské dílně [5]. v případě vyššího obsahu fosforu a častého nálezu 

vivianitu způsobujícího vznik modrých skvrn je původem strusky tavba bahenních rud [4]. 

Posledním obvyklým typem archeologických strusek jsou strusky z kovoliteckých dílen. 

v tomto případě se jedná o výrobu bronzu. Tato struska je charakteristická obsahem mědi, 

cínu a olova, které se projevují obsahem anglesitu, kasiteritu, zbytky ryzí mědi a druhotným 

povlakem malachitu a azuritu [3]. 

Celkovým cílem těchto výzkumů je vytvoření stručného souhrnného klíče pro 

určování původu strusek na základě využití analytických metod. Zkoumané strusky pochází 

jak z klasických středověkých železářských pecí, tak z pecí na bahenní rudy, dále 

z kovářských dílen a z dílen na slévání bronzu. 

  

1033



Tab. 1. Základní určovací klíč dle hm. % obsahu oxidů kovů a výskytu specifických minerálů.  
Žlutě jsou vyznačeny klíčové signifikátory určující typ strusky. 

 
 železná kovářská z bahenních rud bronzová 

SiO2 59,21 40,31 19,89 51,17 

FeO 12,66 18,08 37,04 5,00 

Al2O3 9,54 14,80 2,79 7,37 

CaO 7,34 9,33 9,16 7,94 

K2O 6,19 6,19 0,06 5,56 

PbO 0,03 0,02 0,00 15,84 

P2O5 0,40 6,65 20,99 2,42 

zrna železa ne ano ne ne 

zrna mědi ne ne ne ano 

povlak malachitu/azuritu ne ne ne ano 

kasiterit, anglesit ne ne ne ano 

vivianit ne ano ano ne 

wüstit ano ano ano ne 
 
Závěr 

Strusky z výše uvedených archeologických nálezů jsou tvořeny fázemi skla, olivínu 

(převážně fayalit) a wüstitu s výjimečným obsahem minerálů jako je čistá měď, železo, 

anglesit, kasiterit, a dále povlaky v podobě limonitu nebo malachitu s azuritem lišícími se dle 

typu strusky. Určování původu velmi ztěžuje fakt, že se mohou lišit barvou, morfologií, 

hustotou, ale vždy jsou bez ohledu na původ tvořeny převážně Fe-silikáty [6]. Analýza 

archeologických strusek je založená na stanovení základního chemického složení, které lze 

vyjádřit pomocí těchto horninotvorných oxidů: SiO2, FeO a CaO, Al2O3 a K2O [7]. 

Zkoumané strusky pochází jak z klasických středověkých železářských pecí, tak z pecí 

na bahenní rudy, dále z kovářských dílen a z dílen na slévání bronzu. Z analýzy nálezů 

z Opavy vyplývá, že archeologická metoda určení vzorků pomocí intuice je absolutně 

nedostatečná, a to zejména z důvodu naprosté absence očekávaných olověných strusek. 

Dalším výsledkem podporujícím nedostatečnost určování strusek na základě vzhledu nebo 

místa nálezu je rozdílnost strusek kovářských a strusek z bahenních rud, které se liší pouze 

množstvím fosforu a případně i obsahem a rozložením výskytu vivianitu. Tato práce by měla 

pomoci archeologům v bližším určení původu strusek a lepší dataci nálezů, ale především 

v určení jasné analytické metody. 
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Abstract 
Mineralogical characteristic and geothermometry of garnet leucogneiss from Monapo structure in 

Mozambique 
This thesis is focused on mineralogical and chemical composition of garnet leucogneiss from Monapo 

structure in Mozambique. The rock has light colour with visible crystals of garnet, mica and quartz. Mineral 
composition is made by quartz, garnet, mica, feldspar and accessory minerals as zircon, monazite, ilmenite, 
spinel and rutile. Calculated age of monazite is 632±5.1 Ma. The equilibrium temperature calculated from 
garnet-biotite pairs is 550±27 °C.   
 

Keywords: garnet leucogneiss; garnet-biotite geothermometry; Monapo structure  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Štruktúra Monapo je situovaná na severe Mozambiku a formuje časť Mozambického 

orogénneho pásu [1]. Štruktúra Monapo je odkryv oválneho tvaru s rozlohou približne 35x40 

km a je jasne viditeľná na satelitných a geofyzikálnych snímkach. Štruktúra je tvorená veľkou 

škálou rôznych litologických typov, ktoré môže byť rozdelené do troch hlavných horninových 

skupín. Prvá je charakterizovaná silnou vysoko stupňovou deformáciou (granulitová fácia) 

metamorfovaných hornín s rôznym zložením, ktorá je definovaná ako metamorfovaný 

komplex Metachéria. Je dominantnou horninovou jednotkou v rámci štruktúry Monapo. Do 

komplexu Metachéria intrudujú dva slabo deformované až nedeformované plutóny 

magmatických hornín, na kremeň bohatý intruzívny plutón Ramiane a foidový mafický až 

ultramafický intruzívny plutón Mazerapane. Navyše k uvedeným trom jednotkám sa tu 

nachádza aj množstvo menších jednotiek, ktorých vzťah k hlavnej štruktúre nie je zatiaľ 

jednoznačný a jasný [1]. Najpodstatnejšou z tejto skupiny je karbonatit Evate, ktorý je 

predbežne koreľovaný s plutónom Mazerapane a plutón Namialo, ktorý je podobný plutónu 

Ramiane. Pod celou štruktúrou sa nachádza mylonitová zóna, ktorá má rôzne zloženie v 

závislosti od toho, pod ktorým horninovým typom sa nachádza. 

Cieľom práce je na základe elektrónovej mikroanalýzy vo výbruse horniny 

z komplexu Metachéria určiť jej minerálne a chemické zloženie, vypočítať rovnovážnu 

teplotu z granát-biotitovej geotermometrie a pokúsiť sa získať vek akcesorického monazitu 
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pomocou in-situ chemického datovania. Tieto údaje by sa mali porovnať s podobnými údajmi 

z ložiska Evate s cieľom určiť hĺbku vzniku ložiska, ktoré pravdepodobne reprezentuje jeden 

z mála príkladov hlbokého (deep-seated) karbonatitu. Predkladaný výskum na týchto 

horninách nebol doposiaľ urobený. 

 

Materiál a metódy 

Chemické zloženie jednotlivých minerálov bolo analyzované na elektrónovej 

mikrosonde Cameca SX100 na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Pri 

vlnovodisperznej analýze bolo použité urýchľovacie napätie 15 keV, vzorkový prúd 40 nA a 

priemer elektrónového lúča 2 – 5 µm a štandardné LLIF, LPET a TAP kryštály. 

In situ chemické datovanie monazitov je založené na presnej analýze Th, U a Pb 

v mineráloch, ktoré dané prvky obsahujú. Podmienky na najlepšie stanovenie nízkych 

koncentrácií Th, U a Pb sú urýchľovacie napätie 15 kV, vzorkový prúd 75-150 nA s meracím 

časom 75-130 sekúnd a s priemerom elektrónového lúča 2-7 μm. Z nameraných hodnôt bol 

pomocou programu DAMON [2] vypočítaný vek a zodpovedajúce štatistické údaje, ku 

ktorým sú vzorce uvedené v práci [3]. 

Minerálny pár granát-biotit koexistuje v rovnováhe pri rôznych stupňoch metamorfózy 

a preto je vhodný na výpočet teplôt metamorfovaných hornín. Výmena Fe a Mg v granátoch a 

biotitoch je závislá od metamorfnej rovnováhy. Geotermometer granát-biotit je málo citlivý 

na zmenu tlaku. Ak sa zvýši tlak dvojnásobne, teplota stúpne max. o 10 °C. Na výpočet 

teploty bola použitá kalibrácia autorov [4]. 
 

Výsledky a diskusia 

Vzorka granátovej leukoruly je svetlej farby s viditeľnými kryštálmi červených 

granátov, tmavých sľúd a bieleho kremeňa (obr. 1). Hornina je jemnozrnná so všesmernou 

textúrou a štruktúrou. 

 

 
 

Obr. 1. Vzorka granátovej leukoruly MOR-40 
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Minerálnu asociáciu tvorí kremeň + granát + biotit + živce + akcesorické minerály 

(zirkón, monazit, ilmenit, spinel, rutil) (obr. 2, 3). 

 

  
 

Obr. 2. Mikroskopický opis horniny 
A) Kremeň-Otz v asociácii s biotitom-Bt, plagioklasom-Pl, granátom-Grt a akcesorickým ilmenitom-Ilm, 

v granáte a draselnom živci sa nachádzajú inklúzie kremeňa (šípka vpravo dole). Fotografia pri jednom nikole. 
B) Fotografia v skrížených nikoloch. Šírka mikrofotografií je 2,2 mm. 

 
Granáty vytvárajú veľké zrná v asociácii s biotitom a kremeňom (obr. 2, 3A,B). 

Chemické zloženie granátov je prevažne homogénne. Obsah FeO sa pohybuje od 31,5 do 36,3 

hm. %, Al2O3 od 20,7 do 22,0 hm. % a SiO2 od 36,1 do 38,6 hm. %. Mierne zvýšený je 

obsah CaO (2,0-2,5 hm. %) a MgO (3,5-6,3 hm. %). Obsah almandínovej molekuly je až do 

77 mol. %. V klasifikačnom diagrame sa body premietli blízko vrcholu almandínu. Priemerný 

kryštalochemický vzorec je 

(Fe2+
2.16Mg0.53Ca0.20Mn0.06)2.94(Al1.89Fe3+

0.10)1.99(Si2.94Al0.11O4)3.05. 

 Zo sľúd má najvyššie zastúpenie biotit a flogopit (obr. 2, 3A,B). V hornine sa 

najčastejšie vyskytujú ako predĺžené zrná rôznej veľkosti pri granáte alebo kremeni. 

Chemické analýzy ukázali, že sľudy majú znížený obsah MgO  (do 15,32 hm. %) a zvýšený 

obsah FeO (do 17,19 hm. %). Zvýšený je obsah TiO2 (do 4,20 hm. %). Sľudy boli 

klasifikované na základe diagramu mgli-feal [5], kde padli do stredu spojnice annit-flogopit 

so zložením bližšie k flogopitu. Priemerný kryštalochemický vzorec sľúd je 

(K0.866Na0.017Ca0.009)0.892(Mg1.353Fe2+
0.927AlVI

0.304Ti0.203Li0.005)2.793(Si2.738AlIV
1.262)4.00O10(O

H)1.951F0.035Cl0.013.  

Zo živcov je zastúpený najmä ortoklas a albit (obr. 2, 3A,B). Chemické 

analýzy ukázali, že zloženie ortoklasu je homogénne a albit má zvýšený obsah CaO (do 6,8 

hm. %, do 33 % koncového členu anortitu). Chemické zloženie sa prejavilo aj vo fázovom 

diagrame stability živcov, ktorý spresnil zloženie plagioklasu na oligoklas až andezín (Ab66-

69An30-33Or1). Kremeň sa v hornine vyskytuje v asociácii s granátom, sľudami a plagioklasom 

(obr. 2, 3A,B). Malé zrná kremeňa tvoria uzavreté minerálne inklúzie v granáte a živci (obr. 

2A, 3A).  
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Obr. 3. BSE obrazce  
A) Zrno granátu-Grt asociuje s biotitom-Bt, kremeňom-Qtz a plagioklasom-Pl, v granáte sú uzavreté 

zrná kremeňa, biotitu a monazitu-Mnz. B) Asociácia tvorená granátom-Grt, kremeňom-Qtz, biotitom-Bt 
a plagioklasom-Pl s akcesóriami ilmenitu-Ilm, monazitu-Mnz, zirkónu-Zrc a rutilu-Rt. C, D) Datované 

alotriomorfné zrná monazitu-Mnz. E) Hypidiomorfné zrno zirkónu-Zrn s charakteristickým oválnym tvarom. F) 
Katódová luminiscencia zrna zirkónu, v ktorom vidno prírastkovú zonálnosť a metamiktné jadro. 

 
Opakovým akcesorickým minerálom je ilmenit, ktorý vytvára predĺžené zrná 

v asociácii s plagioklasom a draselným živcom (obr. 2, 3A). Chemické zloženie  je 

homogénne s malou prímesou MgO (0,46-1,09 hm. %). Najčastejšie sa vyskytujúcou 

akcesóriou je okrem ilmenitu aj zirkón, monazit a rutil. Zirkón tvorí euhedrálne zonálne zrná 

s veľkosťou cez 200 μm (obr. 3B, E). Zonálnosť je dobre viditeľná aj na obrázkoch 

z katódoluminiscencie (obr. 3F). Chemické zloženie je prevažne homogénne ( ZrO2 do 64,8 

hm. %) s prímesou HfO (do 2,3 hm. %). Priemerný kryštalochemický vzorec je 

(Zr0.965Hf0.016Er0.003Sr0.002Fe0.003)0.990Si1.006O4. Rutil tvorí malé zrná, najmä pri biotite alebo 

uzavreté v biotite (obr. 3B). Obsah TiO2 mierne kolíše (94,36-99,63 hm. %), čo je vyvážené 

prítomnosťou FeO (0,46-1,17 hm. %) a zvýšeným obsahom Nb2O5 (0,12-0,53 hm. %). 

Priemerný kryštalochemický vzorec je (Ti0.988Fe0.008Nb0.002)0.998O2. Zrná monazitu majú 

najmä alotriomorfné tvary veľkosti do 200 μm (obr. 3A,C,D). Vyskytujú sa uzavreté 

v granáte, draselnom živci a kremeni. Chemické analýzy ukázali prevahu Ce (0,38-0,45 apfu, 
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27,25-31,26 hm. % Ce2O3) nad La (0,19-0,25 apfu, 13,89-17,54 hm. % La2O3) a Nd (0,14-

0,16 apfu, 10,30-11,99 hm. % Nd2O3), preto ho môžeme označiť ako monazit(-Ce). 

V klasifikačnom diagrame padli všetky analýzy do poľa monazitu, kvôli nízkym obsahom 

cheralitovej, huttonitovej a xenotímovej zložky. V substitučnom diagrame Th+U+Si-

>REE+Y+P sú analýzy bližšie huttonitovej línie. Priemerný kryštalochemický vzorec 

monazitu je (Ce0.428La0.226Nd0.155Pr0.047Sm0.020Y0.018Th0.039)0.933(P0.989Si0.015As0.007)0.997O4. 

Modelový vek monazitu vypočítaný zo 42 analýz je 632±5.1 mil. rokov. 

 

 
 

Obr. 4. Klasifikácie minerálov 
A) Klasifikačný diagram granátov s vrcholmi almandín-alm, grossulár+andradit-gr+and a spesartín-sps. 

Všetky analýzy padli do poľa almandínu. B) Klasifikačný diagram živcov. Zloženie plagioklasov je na hranici 
oligoklas-andezín a draselný živec je ortoklas. C) Monazity sú klasifikované na základe chemického zloženia 

v systéme 2CePO4-CaTh(PO4)2-2ThSiO4 a majú nízke obsahy huttonitovej, xenotímovej aj cheralitovej zložky, 
preto padli do poľa monazitu. D) V substitučnom diagrame Th+U+SiREE+Y+P analýzy monazitu kopírujú 

huttonitovú líniu. 
 

 
 

Obr. 5. Datovanie monazitu 
A) Histogram vypočítaných vekov monazitu. Modelový vek zo 42 analýz je 632±5.1 mil. rokov. B) 

Izochróna vypočítaných vekov. 
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Na výpočet rovnovážnej teploty pomocou granát-biotitového geotermometra bolo 

použitých 20 párov granátu a biotitu. Vypočítaná teplota je 550±27 °C. Na výpočet bol 

použitý tlak 8 kbar. Pri zmene tlaku sa teplota výraznejšie nemení.  

 

Záver 

Skúmali sme vzorku granátovej leukoruly z komplexu Metachéria v štruktúre Monapo 

v Mozambickej republike. Hornina je jemnozrnná so všesmernou štruktúrou a viditeľnými 

minerálmi ako granát, biotit a kremeň. Minerálna asociácia je tvorená kremeňom, živcom, 

granátom, biotitom a akcesóriami ako monazit, zirkón, ilmenit, spinel a rutil. Vypočítaný vek 

monazitu je 632±5.1 mil. rokov a zodpovedá všeobecne akceptovanému veku granulitovej 

metamorfózy [1]. Na základe granát-biotitovej geotermometrie bola vypočítaná rovnovážna 

teplota 550±27 °C, ktorá zodpovedá retrográdnej metamorfóze v amfibolitovej fácii. Vek 

monazitu možno jednoznačne koreľovať s Východoafrickou orogenézou, ktorá sa odohrala 

pred 650-630 mil. rokov. Získané teplotné údaje budú doplnené o ďalšie nezávislé 

termometre. Tlak bude vypočítaný z hustoty fluidných inklúzií uzavretých v granáte. 

Porovnanie P-T-t údajov umožní rekonštrukciu teplotných a tlakových pomerov počas vzniku 

karbonatitového ložiska Evate. 
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Abstract 
Tektonics of the Němčice-Vratíkov belt 
In this thesis I discuss the tectonic construction of rocks in the area of the Němčice-Vratíkov belt. A 

contour diagrams were compiled in the SperiStat program with the help of measured and assumed compass data. 
The inclination of the layers and the course of the fold axis were determined from these diagrams. It was 
confirmed that the fold axis tilts to the NNE at a slight angle of 0-8 degrees. An exception is the area around 
Němčice, where the inclination of the fold axis was found to the south at an angle of  24 degrees. The sudden 
deflection of the Němčice-Vratíkov belt is caused by changes of  an inclination of the fold axis. This thesis 
confirms and improves the original assumptions about the course of the fold axis of the Němčice-Vratíkov belt 
and contributes to the overall solution to the issue of its construction. 
 

Keywords: Němčice-Vratíkov belt; devon; Moravian Karst; Němčice; jesenec limestone; Ponikev slate 

 

Úvod a formulace cíle 

Lokalita němčicko-vratíkovského pruhu (Obr.1.) leží přibližně 30 km S od Brna, 

nedaleko od CHKO Moravský kras. Jde o úzký pruh devonských hornin o šířce cca 200 až 

400 metrů, který se táhne zhruba severojižním směrem. Na svém západním okraji sousedí s 

granodiority severní části masivu, na východě s horninami kulmu Drahanské vrchoviny. [1]  

Němčicko-Vratíkovský pruh nese svůj název podle obcí Němčice a Vratíkov, jimiž 

probíhá. Kromě těchto dvou obcí lze devonské horniny tohoto pruhu nalézt i severně od 

Vratíkova, odtud na jih v okolí Velenova, Valchova, Žďáru a Petrovic. Zde leží jeho jižní 

konec. [2] Zdejší krajina je charakteristická odlesněným územím přímo v oblasti němčicko-

vratíkovského pruhu. Přítomnost ponikevských a stínavsko-chabičovských břidlic, měkkých a 

rozpadavých hornin, které netvoří výchozy, zde vytváří vhodné podmínky pro zakládání polí. 

Na západ je terén zalesněný zvedá se a je výrazně kopcovitější. Jde o východní hranici 

Brněnského masivu. Nejvyšší body zde tvoří například vrcholy Holíkov (667 m n.m.) a 

Mojetín (607 m n.m.). Na východ je krajina také zalesněná a mírně kopcovitá, jedná se o 

kulmské droby a břidlice. Z vrcholu Bučí (653 m n.m.) pak klesá do údolí řeky Luhy. [3] 
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Obr. 1. Lokalita němčicko-vratíkovského pruhu. Na mapě je průběh pruhu nápadný odlesněným územím 
v okolí obcí Petrovice, Žďár, Němčice, Valchov, Velenov a Vratíkov. 

 

Cílem práce bylo zpracovat dostupné informace o stavbě devonských hornin v této 

oblasti a nastínit jejich tektonickou pozici. Na základě převzatých a v terénu získaných dat 

poté interpretovat průběh osy vrásy němčicko-vratíkovského pruhu. 

 

Materiál a metody 

První důležitou částí celého postupu jsou práce v terénu. Zde bylo potřeba vyhledat co 

největší množství výchozů devonských hornin, na kterých se poté kompasem měřily struktury 

jako foliace, vrstevnatosti, lineace apod. Většinu výchozů v oblasti němčicko-vratíkovského 

pruhu tvoří vápenec, popřípadě bazální klastika při jeho západním okraji. Má měření 
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probíhala spíše v severní části pruhu v oblasti kolem Vratíkova. Velká část výchozů v této 

oblasti byla velmi špatně přístupná. Například skalní výchozy nad Vratíkovskou přehradou či 

vápencové výchozy v oblasti Vratíkovského krasu. Měření v jižní části němčicko-

vratíkovského pruhu, tedy na území od obce Valchov na jih k Petrovicím jsou převzata 

z dokumentačních deníků z mapovacího kurzu. Ten zde probíhal v roce 1996. Tato data 

zahrnují kromě devonských hornin i blízké okolí němčicko-vratíkovského pruhu. Pro 

zpracování těchto dat byl použit program SpheriStat. Bylo zapotřebí převést měření do 

elektronické podoby, tedy přepsat je do excelových tabulek se sloupci pro číslo 

dokumentačního bodu, souřadnice, azimut sklonu, velikost sklonu a druh struktury. Byla 

zpracována měření ze dvou mapových listů: 24-23-11 a 24-23-16. Každý z listů byl rozdělen 

na severní a jižní část. Pro každou z těchto částí vznikl samostatný soupis měření. 

V programu SpheriStat byl vytvořen konturový diagram jak pro plochy (foliace, vrstevnatost, 

kliváž apod.), tak pro lineace vždy pro každou ze čtyř skupin. Výjimkou je severní část listu 

24-23-16. Zde nebylo dostatek naměřených lineací pro sestavení diagramu, z tohoto území 

byl tedy vytvořen pouze diagram pro plochy. Z měření převzatých z mapovacího kurzu tedy 

vzniklo 7 konturových diagramů, popisujících stavbu v jižní části pruhu od Petrovic 

k Valchovu. Stejný postup byl použit i při zpracování mnou naměřených dat ze severní části 

němčicko-vratíkovského pruhu, z oblasti kolem obce Vratíkov. 

 

Výsledky a diskuse 

Vrstevnatost 

Plochy vrstevnatosti jsou v jižní části pruhu patrné zejména na výchozech jeseneckých 

vápenců. Pro sestavení diagramu pólů ploch vrstevnatosti (obr. 2) bylo použito 21 měření 

z této oblasti. Z tohoto diagramu je zřejmé, že se vrstvy uklání z velké části ve směru ZSZ 

pod úhlem přibližně 70°. Menší množství měření pak vypovídá o mírném úklonu vrstev ve 

směru SSV a velmi příkrém úklonu ve směru V až VJV. Z diagramu dále vyplývá úklon osy 

vrásy k SSV pod úhlem 18°.

Kliváž/foliace 

Tyto struktury jsou patrné na většině výchozů v němčicko-vratíkovském pruhu. Pro 

sestavení tohoto diagramu (obr. 2) bylo tedy k dispozici větší množství naměřených dat. 

Konturový diagram jasně určuje maximum úklonu břidličnatosti v západním směru pod 

úhlem od 50° do 65°. Nezanedbatelné množství měření pak popisuje plochy s úklonem k SZ 

s velikostí sklonu zhruba 35°. Tento diagram nám také ukazuje, že osa vrásy běží téměř 

severním směrem v mírném úklonu 7°. 
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Lineace 

Z konturového diagramu (obr. 2) vyplývá, že největší množství naměřených lineací se 

uklání k SSV pod úhlem zhruba 15°, což koresponduje s výsledným směrem i sklonem osy 

vrásy. Nemálo odchylek se vyskytuje ve spodní části diagramu, což vypovídá o lineacích 

uklánějících se pod mírným úhlem k jihu až jiho-západu. Tyto odchylky jsou způsobeny tím, 

že pro sestavení diagramu byla použita měření z celé jižní části němčicko-vratíkovského 

pruhu a proto zahrnují i oblast severně od Žďáru, kde se osa vrásy uklání na opačnou stranu. 

 

 

 

 
Změny v segmentech 

Předpokládaný směr osy vrásy němčicko-vratíkovského pruhu je přibližně k severu až 

severo severo východu. [4] Při pohledu na mapu s konturovými diagramy (obr. 3) vidíme, že 

na jihu mapovaného území, tedy v okolí Petrovic, se osa vrásy uklání pod velmi mírným 

úhlem k SSV. Dále na sever, v severním okolí Žďáru, se situace mění. Z konturového 

diagramu sestaveného z měření získaných v této oblasti vyplývá, že se osa vrásy neuklání 

předpokládaným severním směrem, ale běží k jihu pod úhlem 24°. Diagramy z okolí Němčic 

už vypovídají o úklonu osy vrásy v severním směru  a to pod  velmi mírným úhlem. Podobný 

směr i sklon má osa vrásy i severněji v okolí Valchova. Z měření v severní části pruhu, tedy 

v okolí obce Vratíkov vyplývá úklon osy vrásy k severu pod úhlem 7°. Pro interpretaci stavby 

byla použita tzv. metoda „down plunge“, jež by se dala volně přeložit jako„dolů po sklonu“. 

Využitím této metody lze při pohledu do mapy po směru a ve sklonu osy vrásy pozorovat 

geologický řez. Uzávěr mnou sledované vrásy leží v Petrovicích, kde je při pohledu ve směru 

a sklonu osy vrásy zřejmé, že se jedná o relativně mělkou synklinálu. To potvrzuje výsledky 

Obr. 2. Konturové diagramy pro póly ploch vrstevnatosti (A), plochy foliace (B) a pro lineace (C). 
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práce Melichara a Kalvody [4]. Ti předpokládali severní úklon osy vrásy ve všech mnou 

zpracovávaných částech pruhu. Kromě Petrovic byly jejich závěry potvrzeny i v severní části 

pruhu kolem obce Vratíkov.

 

 

 

Mírný severní úklon osy vrásy byl určen i dále na jih u obcí Valchov a Němčice. V oblasti od 

Němčic na jih ke Žďáru však model nesedí. Navzdory předpokladům zde byl určen úklon osy 

vrásy na jih. Na základě těchto zjištění se domnívám, že úhyb pruhu východním směrem, 

který je v těchto místech patrný, není způsoben zlomem, jak naznačili Melichar a Kalvoda 

Obr. 3. Konturové diagramy z převzatých měření ploch pro jednotlivá mapovaná 
území jižní části němčicko-vratíkovského pruhu. Podklad: mapa čgs. 
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[4], ale právě touto změnou úklonu osy vrásy. Její lokální úklon k jihu totiž způsobuje, že se 

hřbet vrásy ve směru na sever blíží povrchu. To se na povrchu projevuje náhlým úklonem 

pruhu směrem na východ.

Závěr

Na začátku práce byla prostudována dostupná literatura, týkající se němčicko-

vratíkovského pruhu a sestavena rešerše. Následovaly terénní práce. Byly vyhledány výchozy 

devonských hornin v okolí obce Vratíkov v severní části němčicko-vratíkovského pruhu. Na 

těchto výchozech byly měřeny struktury typu foliace, vrstevnatost atp. Tato data byla spolu 

s převzatými daty z mapovacího kurzu, který probíhal v roce 1996 v jižní části pruhu, 

zpracována v programu SpheriStat. Pomocí konturových diagramů sestavených v tomto 

programu byla sledována osa vrásy němčicko-vratíkovského pruhu. Bylo zjištěno že vrása se 

ve svém průběhu vlní a tyto jednotlivé vlny mají vliv na geometrii pruhu. Tato práce 

potvrzuje předpoklady Melichara a Kalvody [4] o úklonu osy vrásy k severu. Výjimkou je 

oblast mezi Žďárem a Němčicemi. Náhlý úhyb pruhu devonských hornin k východu zde není 

způsoben zlomem, nýbrž změnou úklonu osy vrásy k jihu.
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Abstract 
Comparison of soil water characteristic curves of the different compacted bentonite BKT 
The bentonite is a most widely used material for deep geological repositories for the storage of high-

level radioactive waste. The crucial aspect of the hydromechanical behaviour of the bentonite as material in this 
repositories is the relation between the soil suction and the amount of water stored in the material, which is know 
as the soil water characteristic curve (SWCC). The aim of this study was a comparison of soil suctions of the 
compacted bentonite BKT. The samples were compacted on the difference dry density in a small brassily cup. 
This cup was design for a measurement of soil suction in the dew point potentiameter WP4C. The results show 
that moisture decrease with increase dry density at the same soil suction.  
 

Keywords: moisture; bentonite; soil suction; SWCC; dew point potentiameter WP4C 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Bentonity sú považované za najlepší tesniaci a obsypový materiál v hlbinných 

geologických úložiskách na uskladnenie rádioaktívneho odpadu (RAO). Vo Švajčiarskom 

koncepte úložiska [1], je bentonit používaný vo forme vysoko zhutnených blokov, ktoré 

vypĺňajú priestor medzi kontajnerom (v ktorom je uložený RAO) a horninovým masívom. 

Zároveň tieto bloky chránia kontajnery pred vplyvom presakujúcej podzemnej vody. 

Kľúčovým aspektom hydromechanického správania sa bentonitových blokov je tzv. retenčná 

čiara [1]. Retenčná čiara zeminy (soil water characteristic curve – SWCC) je závislosť medzi 

sacím tlakom zeminy y (MPa) a obsahom vody v zemine. Obsah vody v zemine možno 

vyjadriť troma spôsobmi, a to vlhkosťou zeminy w (%), stupňom nasýtenia Sr (%) alebo 

objemovou vlhkosťou zeminy Q (%). Na priebeh retenčnej čiary majú vplyv vlastnosti 

samotnej zeminy (napr. štruktúra, zrnitosť), dôležitú úlohu zohráva aj suchá objemová 

hmotnosť zeminy  a zhutnenie zeminy [2]. 

Existuje viacero laboratórnych metód na zistenie sacieho tlaku, no jednou 

z najrýchlejších metód je meranie na psychrometrickom prístroji WP4C. Tento prístroj na 

základe rosného bodu zistí veľkosť sacieho tlaku vzorky. Detailnejší opis metódy sa nachádza 

v predchádzajúcich prácach autorky [3, 4]. 

Cieľom práce bolo stanovenie sacích tlakov bentonitu BKT, zhutneného na rôzne 

suché objemové hmotnosti prístrojom WP4C, aby sa neskôr mohli porovnať s výsledkami 

tlakov z napúčania z oedometrických meraní.  
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Materiál a metódy 

Skúmaným materiálom bol práškový bentonit BKT (bentonit kopernického typu) 

z Kremnických vrchov, predávaný firmou Envigeo, a. s., z Banskej Bystrice. Tento  Ca, Mg - 

bentonit obsahuje min 70 % ílového minerálu montmorillonitu s jemnosťou mletia  < 0,045 

mm (min 95 %). V minulosti už boli robené skúšky na stanovenie niektorých jeho fyzikálno-

mechanických vlastností  [3 - 6]. 

Tento sypký materiál sa hutnil v malých mosadzných nádobkách, určených na 

zhutňovanie práškových materiálov pre prístroj WP4C (obr. 1C). Nádobka sa skladá z dvoch 

častí spojených závitom a poskytuje konštantné objemové podmienky počas sýtenia. 

Vnútorný objem nádobky je približne 4,95 g.cm-3 (ø = 30 mm, h = 7 mm). Bentonit sa hutnil 

na suché objemové hmotnosti: 1,2; 1,34; 1,6; 1,67 a 1,75 g.cm-3 pomocou vzorca [7]: 

 

                                                                                                                                     [I.] 

 

kde:  – suchá objemová hmotnosť [g.cm-3]; V – objem nádobky [cm-3]; m1 – 

hmotnosť vlhkej vzorky [g]; w – vlhkosť vzorky [%].  

 

 
 

Obr. 1. Výbava potrebná na meranie sacích tlakov jemnozrnných zemín. A - mosadzná nádobka, B - 
sýtenie vzorky vodou, C - prístroj WP4C. 

 

Do nádobky (obr. 1A), na jej dno a na povrch zhutnenej vzorky, sa vložila dvojica 
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filtračných papierikov, a to klasického papierového a oceľového s veľkosťou ôk 0,05 mm. 

Tento postup bol veľmi dôležitý, nakoľko pri styku vzorky s vodou nastáva expanzia 

bentonitu a vzorka by sa mohla vytlačiť von cez otvory v nádobke. Takto pripravené vzorky 

sa vložili do sklenenej uzatvárateľnej nádobky (obr. 1B), na dne ktorej bola porézna platnička, 

s destilovanou vodou. Destilovaná voda siahala maximálne do polovice mosadznej nádobky, 

takže vzorky sa sýtili zospodu. Časové intervaly sýtenia boli individuálne, nakoľko každá 

vzorka mala inú objemovú hmotnosť, a teda bola rozdielna rýchlosť adsorpcie vody vzorkou. 

Po uplynutí doby sýtenia sa vzorka vybrala, jemne sa osušila čistou papierovou utierkou, 

zaznamenala sa jej hmotnosť na analytických váhach a nasledovalo samotné meranie na 

psychrometrickom prístroji WP4C. Zaznamenaná hmotnosť slúžila na vypočítanie vlhkosti 

vzorky po každom sýtení. Po ukončení merania v prístroji vzorka sa opäť vložila do sklenenej 

nádoby, aby pokračovalo jej sýtenie. Celkový počet meraní sacieho tlaku jednej vzorky bol 

minimálne 8 meraní.  

 

Výsledky a diskusia 

Ako je vidieť z výsledkov zobrazených v  grafe na obr. 2, so stúpajúcou suchou 

objemovou hmotnosťou klesá percentuálny obsah vody vo vzorke, pri rovnakom sacom tlaku. 

Pri  vzorke so suchou objemovou hmotnosťou 1,2 g.cm-3 je pri sacom tlaku 10 MPa vlhkosť 

vzorky 47 %, zatiaľ čo pri vzorke zhutnenej na 1,75 g.cm-3, pri tom istom sacom tlaku je 

vlhkosť 29 %. Adsorpcia vody vzorkou úzko súvisí s objemovou hmotnosťou. Pri veľkom 

zhutnení vzorky sa znižuje aj obsah voľných pórov vo vzorke, a teda vzorka už nie je schopná 

prijať toľko vody do pórov, ako vzorka s nízkym zhutnením. Mosadzné nádobky nie je 

vhodné používať pri vyšších suchých objemových hmotnostiach, pretože počas sýtenia sa 

nádobky deformujú. Každou sériou meraní bola preložená logaritmická trendová čiara 

(bodkovaná čiara), aby sme mohli určiť vzorec a korelačný koeficient R2 (obr. 2). V každej 

sérii merania bol zistený veľmi vysoký korelačný koeficient. Nakoľko sa nejedná o celú 

SWCC, ale len jej časť, práve rovnicami možno dopočítať zostávajúce časti retenčnej čiary. 

Meranie sacieho tlaku trvá relatívne krátko. Pre jednu vzorku je to jeden až dva týždne 

v závislosti od objemovej hmotnosti, čím je vyššia suchá objemová hmotnosť, tým pomalšie 

prebieha sýtenie vodou.  

Ako už bolo vyššie spomenuté, sací tlak sa meria relatívne rýchlo, zatiaľ čo 

oedometrické merania si vyžadujú dlhší čas. Z doteraz nameraných údajov v oedometri sa dá 

porovnať len jedno meranie so sacím tlakom, a to pri zhutnenom bentonite s objemovou 

hmotnosťou 1,6 g.cm-3. Aj keď boli naplánované rovnaké objemové hmotnosti ako pre 
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oedometrické merania, s tak malým objemom akým disponuje mosadzná nádobka, stačí malá 

zmena v hmotnosti vzorky, vlhkosti či dokonca výšky všetkých 4 filtračných papierov, aby sa 

zmenila suchá objemová hmotnosť. Momentálne máme na výskum k dispozícii dve mosadzné 

a jednu oceľovú nádobku od firmy Ekotechnika, s r.o..  

 

 
 

Obr. 2. Retenčné čiary bentonitu BKT  pri rôznych suchých objemových hmotnostiach. 

 

Záver 

Výsledky doterajších meraní ukazujú závislosť sacieho tlaku od vlhkosti a od 

zhutnenia vzorky. Čím je vyššia suchá objemová hmotnosť vzorky, tým je nižšia adsorpcia 

vody vzorkou, a teda je nižšia vlhkosť vzorky, takže platí nepriama úmernosť.  

Tieto merania sa robili, aby bolo možné v ďalšom výskume ich následné porovnanie 

s výsledkami tlaku z napúčania získané z oedometrických meraní na špeciálne upravenom 

oedometri.  

V oceľovej nádobke práve prebieha meranie sacieho tlaku na slovenskom 

najkvalitnejšom bentonite J-250 [8], L-250 a B-250, pretože sú k dispozícii oedometrické 

merania na týchto vzorkách, na predpovedanie tlaku z napúčania na základe sacieho tlaku. 

Táto nádobka je dimenzovaná na vyššie suché objemové hmotnosti, a teda je prispôsobená 

vyššiemu tlaku, ktorý vyvodzuje vzorka na steny nádobky. Vyššie zhutnenia bentonitov 

v mosadzných nádobkách nie sú možné, nakoľko sa tieto nádobky deformujú. Poznanie 
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vzťahu medzi sacím tlakom a tlakom z napúčania umožní lepšie prognózovať správanie sa  

bentonitu v hlbinných úložiskách RAO.  
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Abstract 
Pb-dominant tourmaline in pegmatite from Minh Tien, Vietnam 
Tourmaline samples from Minh Tien in North Vietnam were studied using advanced analytical 

methods. The samples come from a granitic pegmatite, where tourmaline occurs associated with amazonite K-
feldspar. Tourmaline is very specific as it contains high amounts of Ca and Pb in its structure. The first chemical 
analyses of various coloured tourmalines showed occurrence of fluor-liddicoatite, and fluor-elbaite, and rarely 
also a new Pb-dominant mineral of tourmaline group. Tourmaline occurs in four generations. It occurs such as 
primary large crystals (fluor-elbaite to fluor-liddicoatite), and metasomatic secondary tourmaline intergrown 
with quartz (predominantly fluor-liddicoatite), dark Pb-poor zones around the aggregates (Pb-poor, Ca-rich 
fluor-elbaite) and as tiny domains of Pb-rich tourmalines on outer borders of the dark zones (Pb-rich fluor-
liddicoatite to Pb-dominant tourmaline). The lead enrichment is obviously related to alteration of amazonite. 
Textural relations show that the Pb-rich tourmaline forms contemporarily with lepidolite during albitization of 
K-feldspar.  
 

Keywords: Minh Tien; tourmaline; Pb-dominant tourmaline; fluor-liddicoatite; fluor-elbaite 

 

Úvod a formulace cíle 

Minerály turmalínové skupiny jsou schopny pojmout do své struktury velkou škálu 

prvků [1]. Turmalín je trigonální borosilikát s obecným vzorcem XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W. 

Jeho jednotlivé pozice [1;2] mohou být obsazeny následujícími ionty: X = Na+, Ca2+, K+, □ 

(vakance); Y = Al3+, Li+, Fe2+, Mg2+, Mn2+, Zn2+, Ni2+, Co2+, Cu2+, Fe3+, Cr3+, V3+, Ti4+; 

Z =  Al3+, Fe3+, Cr3+, V3+, Mg2+; T = Si4+, Al3+, B3+; B = B3+; V = OH-, O2-; W = OH-, F-, O2-. 

Z těžkých kovů bylo v přírodních turmalínech vzácně zjištěno např. olovo a bismut [3, 4]. 

Pb-bohatý turmalín byl vzácně nalezen na dvou lokalitách na světě [3], v granitických 

pegmatitech Minh Tien (Vietnam) a Alto Ligonha (severní Mozambik). Na první jmenované 

lokalitě Sokolov a Martin [3] uvádí až 17,5 hm.% PbO. Doprovází ho amazonitický K-živec 

(někdy „ušlechtilý“, tedy drahokamový), který přitom obsahuje pouze 0,7 hm.% PbO. Je 

pravděpodobné, že olovo vstoupilo do struktury turmalínu z amazonitu, hydrotermální 

rekrystalizací u něj došlo ke ztrátě zelené barvy [3]. 

Ve své práci se zabývám charakteristikou Pb-bohatých turmalínů z amazonitového 

Li-pegmatitu v Minh Tien především pomocí analýz chemického složení na elektronové 

mikrosondě; cílem práce je i genetická interpretace a srovnání s podobnými lokalitami. 
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Stručná geologie oblasti 

Přibližně od 80. let 20. století se v blízkém okolí města Luc Yen ve vietnamské 

provincii Yen Bai těží z říčních sedimentů rubíny, safíry, spinely a další drahé kameny [5]. 

Rozloha oblasti Luc Yen je přibližně 800 km2; protíná ji řeka Chay River. Z geologického 

hlediska ji tvoří dvě strukturní jednotky oddělené zlomem Chay River Fault; na JZ od zlomu 

je to zóna Red River tvořená metamorfity paleoproterozoického stáří, a SV pak zóna jednotka 

Lo Gam tvořená neoproterozoickými metamorfity a paleozoickými metamorfity, migmatity a 

sedimenty. V obou jednotkách se objevují terciérní granitoidy komplexu Thia Ma (Obr. 1). 

 

 
 

Obr. 1. Poloha provincie Yen Bai a oblasti města Luc Yen (převzato z [5]) 

 

Ložiska drahých kamenů se nachází v zóně Lo Gam. Ve svrchní části této jednotky 

(formace An Phu) jsou pak zastoupeny kalcitické a kalciticko-dolomitické mramory 

obsahující rubíny, safíry a spinely. Na povrchu převládají kvartérní svahové a říční 

sedimenty; drahé kameny se často těží z těchto nezpevněných sedimentů. Drahokamový 

turmalín se objevuje v žilách granitických pegmatitů. Jejich původ není spolehlivě vysvětlen; 

jsou pravděpodobně spojeny s magmatickou činností, která je vázána na terciérní projevy 

kolize Indie a Eurasie [5]. 

 

Stavba a složení pegmatitu 

Lokalita Minh Tien je tvořena granitickým pegmatitem, který proráží mramorem [3]; 

podle Wilsona [6] byl těžen z primárního ložiska i z říčních sedimentů. Pegmatit obsahuje 
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dutiny o rozměrech až 1 x 1,5 x 2,5 m. Barevné turmalíny se zde vyskytují 

v asociaci s amazonitovým K-živcem, albitem, křemenem a lepidolitem. Turmalíny mohou 

být bezbarvé, šedé, růžové, zelené, žluté, hnědé a fialové; nalezly se krystaly až 20 cm 

velké a vážily až 2-3 kg [6]. Nhung et al. [5] uvádí, že turmalíny z této oblasti (ne ale pouze 

z tohoto pegmatitu) odpovídají svým složením elbaitu, liddicoatitu a některé vzorky dokonce 

uvitu. Sokolov a Martin [3] uvádí, že se jedná o NYF pegmatit anatektického původu, Nhung 

et al. [5] ale předpokládají magmatický původ. 

 

 
 

Obr. 2.  Geologická mapa oblasti Luc Yen (převzato z [5]) 

 
Materiál a metody 

Chemické analýzy turmalínů z lokality Minh Tien (celkově byly zpracovány 4 vzorky) 

byly pořízeny pomocí elektronové mikrosondy CAMECA SX-100 na Ústavu geologických 

věd Masarykovy univerzity, Brno. Měření proběhla za následujících podmínek: urychlovací 

napětí 15 kV, šířka paprsku 4 μm, načítací časy 10-20 s, proud svazku 10 nA pro Na, Fe, Mn, 

K, Ti, Si, Al, Mg, Ca, Pb, Zn, F, Sr, Bi. 

Chemické vzorce Li-turmalínů z analýz mikrosondy byly normalizovány na 31 

aniontů 

(Henry et al. 2011). Z ideální stechiometrie byly dopočítány obsahy Li2O, H2O, a B2O3. Při 

přepočtu je problém s neznámým obsahem B v tetraedrické pozici, kdy můžeme jen 

odhadovat v jakém rozmezí se skutečně pohybuje. 

Všechna data byla zpracována v programu MS-Excel. Pro ternární i binární diagramy 

byl použit program SigmaPlot. Data figurující v diagramech, jsou v jednotkách apfu. Hodnoty 
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pod detekčními limity jednotlivých prvků byly odstraněny. 
 

Výsledky a diskuze 

Pb-bohatý turmalín tvoří agregáty jemně prorostlé s křemenem (Obr. 3A-3C) a 

mikroskopické domény obrůstající Pb-chudý turmalín, někdy s oscilační zonálností (Obr. 

3D). Objevuje se v asociaci s albitem a křemenem, v korodovaném Pb-bohatém K-živci 

(amazonitu). Podle diagramu na (Obr. 4C) jsou minimálně tři analýzy (Tur 2 a Tur 4) 

jednoznačně v poli nového turmalínu. Nejvyšší zjištěné obsahy až 8,096 hm% PbO, které 

svým složením odpovídají novému Pb-dominantního turmalínu.  

 

  

  
 
Obr. 3. BSE snímky Pb-bohatého turmalínu – A) Pb-turmalín na kontaktu s K-živcem, albitem a křemenem; 

B) největší zrno Pb-turmalínu o velikosti 20 μm v asociaci s K-živcem, albitem a křemenem; 
C) zatlačování K-živce (amazonitu) turmalínem a agregátem křemene a albitu; D) zonální Pb-turmalíny. 

Použité zkratky: Pb-tur=turmalín bohatý olovem; Kfs=draselný živec (amazonit); Ab=albit; Qtz=křemen; Tur-

Srl= turmalín skoryl 
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Obr. 4. Ternární a binární diagramy chemického složení turmalínů z Minh Tien 

 

Z textur na BSE snímcích vyplývá výskyt čtyř generací turmalínů. Nejstarší generací 

jsou primární (magmatické) velké krystaly turmalínu, které mají proměnlivý poměr 

Ca/Na a odpovídají fluor-elbaitu a fluor-liddicoatitu (Tur 1; Obr. 4). Další generace vznikly 

reakcí albitu a Li,B-bohatých externích fluid s K-živcem, současně za vzniku slídy (Obr. 3). 

Druhou generací je srůst turmalínu s křemenem, který má oproti Tur 1 vyšší obsahy F, mírně 

vyšší Pb a nižší poměr vakancí ve strukturní pozici X (Tur 2; Obr. 4). Třetí generací jsou 

tmavé Pb-chudé zóny fluor-liddicoatitu kolem turmalín-křemenných srůstů (Tur 3; Obr. 4). 

Pro čtvrtou generaci jsou typické malé domény Pb-bohatých turmalínů lemující tmavé zóny z 

vnější strany; část z nich odpovídá novému minerálu, Pb-analogu liddicoatitu (Tur 4; Obr. 4). 

  

A B 

C D 

1057



Závěr 

Na lokalitě Minh Tien se vyskytují Pb-bohaté turmalíny v amazonitovém Li-

pegmatitu. Ve vzorcích se objevují turmalíny čtyř generací. Nejstarší generací jsou primární 

(magmatické) velké krystaly turmalínu, které mají proměnlivý poměr Ca/Na a odpovídají 

fluor-elbaitu a fluor-liddicoatitu. Další generace vznikly reakcí albitu a Li,B-bohatých 

externích fluid s K-živcem, současně za vzniku slídy. Z BSE snímků vyplývá, že tento 

atypický turmalín vzniká pravděpodobně spolu s lepidolitem během reakce albitu s K-živcem 

a olovo vstoupilo do struktury z amazonitu.  
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Abstract 
Mineralogical study and chemistry of the ore minerals from Zemberg-Terézia vein system near Dobšiná 
Metallogenic area of the Slovak Ore Mountains comprise numerous hydrothermal veins. Besides most 

abundant veins with siderite gangue their mineralogy varies quite widely. Occurrences of the Co-Ni-Fe-As-S ore 
minerals can be traced among a few localities within this area: Rudňany, Gelnica, Prakovce, Úhorná or Rožňava. 
However, those in the surrounding of the Dobšiná had the biggest historical importance. Within work, 7 various 
samples from 2 different spots were studied with aim to extend knowledge about Zemberg-Terézia vein system.  
By microscopic study aggregates of the gersdorffite, chalcopyrite and tetrahedrite were observed. Following 
study of the chemistry was focused on mainly on gersdorffite. It revealed specific composition of this 
sulphoarsenide, which was correlated with a few localities in Czech Republic and Germany. This showed that 
chemical composition of gersdorffite from Dobšiná is unique in both As/S and Co-Ni-Fe ratio. 
 

Keywords: Slovak Ore Mountains; Dobšiná; gersdorffite; sulphoarsenide 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Slovenské rudohorie je veľmi zložitým segmentom variskej orogenézy, neskôr 

deformovaný alpínskou orogenéziou. Komplexný vývoj tohto územia viedol k vzniku 

nemalého počtu rudných ložísk, s rôznorodými mineralizáciami. Zďaleka najvýznamnejšie  

sú siderit-sulfidické rudné žily. Určenie minerálnej sukcesie týchto žíl komplikuje tektonické 

prepracovanie, rekryštalizácia žilnej výplne ako aj dnešná erózna úroveň [1]. Minerálnu 

sukcesiu žíl s Co-Ni-Fe-As-S fázami popisuje z Dobšinej Halahyjová-Andrusovová [2]. 

Podľa ktorej vývoj žíl začína sideritovou fázou, ktorá prechádza do fáze Co-Ni arzenidov, 

nasledovaná fázou Cu-sulfidov, na ktorú nadväzuje barytová fáza. Obdobnú sukcesiu popisuje 

aj Chovan  

et al. [3], ktorý vkladá vznik Co-Ni-Fe-As-S minerálov na začiatok sulfidicko-kremennej 

fáze. Tieto minerály sú reprezentované hlavne gersdorffitom. Pre Co-Ni rudné žily je typická 

väzba na rulovo-amfibolitový komplex klátovskej skupiny [3,4]. Na základe pozície žíl 

v tomto telese možno vyčleniť: žilník Zemberg-Terézia na severnom okraji a ložiská 

typu Georgi na južnom okraji. Na zdroj Co-Ni v dobšinských žilách je niekoľko názorov. 

Rul.-amfibolit. komplex bol ako zdroj Co-Ni bol zamietnutý [4]. Za zdroj bývajú považované 

telesá serpentinitu [5]. 

Cieľom práce bolo na novo získaných vzorkách rudných minerálov mikroskopické 
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štúdium v odrazenom svetle a určenie chemizmu rudných fáz. Následná korelácia výsledkov 

s dostupnou literatúrou a zaradenie rudných asociácií do minerálnej sukcesie.  

 

Materiál a metódy 

Celkovo bolo v práci študovaných 7 vzoriek. Prvých 6 bolo odobraných z vrtných 

jadier. Jedná sa o malé časti tektonických porúch tvorených hlavne mylonitom a karbonátmi. 

Ďalšou študovanou vzorkou bola masívna ruda z výchozu mineralizovanej štruktúry, 

vychádzajúcej na povrch pri kóte Kruhová.  

Všetkých 7 vzoriek bolo spracovaných v brusiarni Ústavu geologických věd PřF MU  

v Brne. Mikroskopické štúdium nábrusov v odrazenom svetle a fotografovanie sa prevádzalo 

na mikroskope Olympus BX-51 a fotoaparáte Canon 400D. Metódou odrazovej mikroskopie 

boli určené hlavné rudné minerály a ich vzťahy. 

Chemizmus rudných minerálov a Co-Ni-Fe-As-S fáz bol analyzovaný na elektrónovej 

mikrosonde Cameca SX 100 na spoločnom pracovisku Ústavu geologických věd a České 

geologické služby. Chemizmus minerálov vo výbrusoch z vrtných jadier analyzoval  

J. Haifler. Chemizmus masívnej rudy analyzoval R. Škoda. Vzorky sulfoarzenidov a sulfidov 

boli analyzované pri urýchľovacom napätí 25kV, prúde zväzku 20nA, s priemerom zväzku  

2 μm, za použitia odpovedajúcich štandardov. Chemické analýzy boli prepočítané na súčet 

prvkov v stechiometrickom vzorci (apfu), gersdorffit na 3 prvky.  

Obsah prvkov v mineráloch je v rámci príspevku vyjadrený v hm. %.  

 

Výsledky a diskusia 

 V prvej časti boli skúmané vzorky z mylonitových zón. Mylonity odpovedajú výplni 

tektonických porúch rulovo-amfibolitového komplexu (možno sa tiež stretnúť so starším 

označením lúpavec). BSE snímka ukazuje značné tektonické porušenie (obr. 1A). Mylonity  

zo snímky sú tvorené pyrofylitom a muskovitom, tiež fragmentami staršieho sideritu 

a ankeritu, ktoré sú silne kataklazované. Rudné minerály sú reprezentované arzenopyritom, 

ktorý tvorí hypoautomorfne až xenormofne obmedzené agregáty, ktoré sú často popraskané 

(obr.1B).  

Na BSE snímkach je patrná sektorová zonálnosť, ktorú spôsobuje rozdielna distribúcia  

As a S v rámci agregátu (obr. 1C). Zrná arzenopyritu občas zrastajú s xenomorfne 

obmedzenými agregátmi chalkopyritu a pyritu, ktoré v sebe často uzatvárajú inklúzie 

tetraedritu. Obdobné inklúzie tetraedritu sa vyskytujú aj v samotnom arzenopyrite. 

Chemizmus arzenopyritu z mylonitu je zaujímavý obsahom Ni (1,83%) a Co 
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(1,62%). Tetraedrit tvorí drobné xenomorfné inklúzie v chalkopyrite, pyrite a arzenopyrite. 

Chemicky sa jedná o tetraedrit (20% Sb) so zastúpením tennantitovej komponenty (6% As). 

Bi je zastúpený minoritne (0,6%). Obsah Fe je 4,7% a Zn 4%. Stopovo je prítomné aj Ag-

0,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. BSE snímky a fotka z odrazovej mikroskopie zo vzoriek z mylonitov. A) Tektonicky značne porušená 

výplň tektonickej poruchy, spolu s fragmentami starších karbonátov, BSE. B) Hypoautomorfné agregáty 
arzenopyritu spolu s chalkopyritom a tetraedritom, PPL. C) Hypoautomorfné popraskané agregáty arzenopyritu  

s nevýraznou zonálnosťou, BSE. D) Popraskaný agregát gersdorffitu s výraznou zonálnosťou, BSE. 
Ank-ankerit, Sd-siderit, Prl-pyrofylit, Ms-muskovit, Apy-arzenopyrit, Ccp-chalkopyrit, Ttr-tetraedrit,  

Gdf-gersdorffit 
 

Pyrit tvorí xenomorfne obmedzené agregáty, občas s inklúziami chalkopyritu a tetraedritu. 

Výnimočne sa vyskytuje spolu so spekularitom. Chemicky sa jedná takmer o čistý pyrit 

s minoritnými obsahmi Cu (0,30%) a Ni (0,13%). Agregáty gersdorffitu sú značne drvené.  

Na BSE snímke je patrná výrazná zonálnosť, ktorú spôsobuje rôzne zastúpenie  

As a S v agregáte (svetlejšie časti obsahujú viac As) (obr. 1D). Obsahy Fe-Ni-Co 

v gersdorffite nemajú na zonálnosť agregátov v BSE snímkach žiaden vplyv. Ich obsahy 

v rámci jedného agregátu výrazne kolísajú. Avšak pohybujú sa približne v rovnakom 

rozmedzí pre obe partie: 0,6-4,2% Co, 27-32% Ni a 0,5-2,1% Fe. Zastúpenie As a S v rámci 

BSE-svetlých partií  

sa pohybuje v rozmedzí 6,6-17% S a 47-62% As. Pre BSE-tmavé partie je rozmedzie 15-18% 

A B 

C D 
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S a 45-50% As. Chemický vzorec gersdorffitu vypočítaný z našich analýz je nasledovný: Boli 

objavené aj svetlé agregáty, ktoré sú popraskané a vyhojené „BSE tmavým“ gersdorffitom.  

To pravdepodobne odkazuje na tektonickú aktivitu počas kryštalizácie minerálnych agregátov 

gersdorffitu. Zonálnosť agregátov na druhej strane odkazuje na zmenu chemizmu fluid 

v priebehu ich vzniku alebo na dve oddelené etapy kryštalizácie gersdorffitových zŕn. 

 V druhej časti boli študované vzorky masívnej rudy z výchozu mineralizovanej 

štruktúry na povrch, ktorá sa nachádza pri kóte Kruhová. A pravdepodobne odpovedá 

niektorému z odžilkov hlavných žíl Zemberg-Tereziánskeho žilníku. Študovaný materiál  

pochádza z tektonickej poruchy, kde bol uložený spolu s mylonitom. Makroskopicky sa jedná 

o kusovú rudu, šedej farby. Pri mikroskopickom pozorovaní v odrazenom svetle je evidentné 

popraskanie agregátov, pričom pukliny sú vyhojené supergénnym erytritom. V masívnej rude 

sa vyskytujú aj zrná chalkopyritu, zväčša alterované na covellit, ktorý spolu s erytritom 

vypĺňa pukliny agregátov šedej fáze (obr. 2A). Chemickou analýzou na mikrosonde bol ako 

hlavný minerál rudy určený gersdorffit. Ktorého agregáty na BSE snímke vykazujú lokálnu 

nevýraznú zonálnosť (obr. 2B). Chalkopyrit minoritne obsahuje Co (0,1%) a Ni (0,1%). 

 Napriek podobnej pozícií voči gersdorffitom z mylonitov, sa gersdorffity z tejto 

masívnej rudy chemicky odlišujú. Obsahujú menej Ni (20%), čo je kompenzované vyšším 

zastúpením Co (8%) a Fe (7,3%). Obsahujú tiež podstatne menej As (46%). Minoritne  

sú prítomné: Sb (0,17%), Ag (0,02%) a Cu (0,01%). Absencia zonálnosti v agregátoch 

gersdorffitu, vypovedá o tom, že celá hmota vznikla za rovnakých podmienok, bez zmeny 

podmienok kryštalizácie. Z našich chemických analýz bol vypočítaný vzorec gersdorffitu: 

 

(Ni0,566Co0,223Fe0,216)∑1,004(As1,012Sb0,002) ∑1,014S0,981 [III.] Gersdorffit z výchozu 

 

 
Obr. 2. Fotka masívnej rudy z výchozu z odrazového mikroskopu a jej BSE snímka. A) Pohľad na nábrus 

v mikroskope v odrazenom svetle, PPL. V centre fotky sa nachádza značne alterovaný agregát chalkopyritu, na 
fotke je evidentné značné popraskanie agregátov gersdorffitu. B) Masívny gersdorffit, popraskaný. V pravej časti 

sú agregáty chalkopyritu, sčasti premenené na covellit, BSE. Gdf-gersdorffit, Cv-covellit, Ccp-chalkopyrit 

A B 
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 Minerálna sukcesia rudných žíl v okolí Dobšinej bola podrobne popísaná  

Halahyjovou-Andrusovovou [2]. Sukcesia sa skladá s troch hlavných fáz-sideritovej  

a Cu-sulfidickej medzi ktorými je fáza sulfoarzenidov. Na základe našej práce možno v tejto 

fáze určiť arzénom bohatšiu prvú etapu. O ktorej svedčia svetlé centrá gersdorffitu ako  

aj pomerne nevýrazné svetlé partie v agregátoch arzenopyritu. Navzdory rozdielnemu 

zastúpeniu As/S v rámci agregátov, obsahy Co-Ni-Fe ostávajú pomerne stále, čo sa zhoduje  

so záverom Keifera et al. [6]. 

 Chemizmus gersdorffitu z Dobšinej bol korelovaný s lokalitami Michalovy hory 

(Česká Republika) a Niederberg (Nemecko). V žilnom uzle Michalovy hory sa nachádzajú 

Co-Ni žily, menej Ag-Pb-Zn zrudnenie, žilovina je tvorená barytom a karbonátmi. Naproti 

tomu vzorky  

L8 a L22 z lokality Niederberg sú z post variských hydrotermálnych žíl. S hlavnými 

minerálmi: galenitom, sfaleritom a chalkopyritom v kremeň-kalcitovej žilovine. Vzorka RH12  

je zo stratiformného zrudnenia v lome Rohdenhaus, oblasť Niederberg. 

Obsahy Co-Ni-Fe v minerálnych agregátoch zo zmienených lokalít sú vnesené v grafe 

(obr. 3A), na ktorom je patrné, že chemizmus gersdorffitu z mylonitov je veľmi podobný tým 

z Niederberg-u. Oproti tomu masívna ruda z výchozu odpovedá skôr gersdorffitu 

z Michalových hôr. Zastúpenie Co-Ni-Fe vo vzorke RH12 varíruje.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3. A)Ternárny diagram klasifikácie Co-Ni-Fe sulfoarzenidov, v ktorom sú vnesené chemické analýzy  

(v apfu) z Dobšinej (výchozu a mylonitov), z Michalových hôr [7] a oblasti Niederberg v Nemecku [8]. Vzorky 
L8 a L22 sú z žíl a vzorka RH12 je zo stratiformného zrudnenia. B) Graf pomeru As k S v gersdorffite z 

Dobšinej ako aj z Michalových hôr [7] a oblasti Niederberg v Nemecku [8].  
 

Zastúpenie As voči S je zo všetkých korelovaných lokalít, až na malé odchýlky, 

rovnaké približne 1:1. Razantne sa v ňom však odlišujú vzorky z mylonitov, ktoré majú až 

1,69 apfu  

As voči 0,31 apfu S, v jadrách agregátov. Okraje sa približujú stechiometrickému 

A B 
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gersdorffitu, stále ale nad S dominuje As (1,03 apfu As k 0,97 apfu S). Graficky je zastúpenie 

As voči S znázornené na obr. 3B. 

 

Záver 

V rámci práce boli študované vzorky obsahujúce agregáty niekoľkých rudných 

minerálov, pričom najväčšia pozornosť bola venovaná gersdorffitu. Boli skúmané jeho zrná 

v mylonitych ako aj vo výchoze masívnej rudy na povrchu. Navzdory podobnej pozícií 

v tektonických zónach spolu s mylonitom sa oba skúmané vzorky opticky aj chemicky líšia. 

Zonálne agregáty gersdorffitu z mylonitov svedčia o zmene podmienok pri ich kryštalizácií, 

prípadne o dvoch mineralizačných etapách. Následné popraskanie, až drvenie zŕn rudných 

minerálov ako aj karbonátovej výplne, dokladuje mladšiu tektonickú aktivitu v rámci týchto 

štruktúr. Zaujímavým je tiež obsah Co-Ni v gersdorffite zo štruktúry na povrchu, ktorá bola 

vystavená zvetrávaniu. Vzorky sú síce popraskané a vyhojené supergénnymi fázami 

(erytrit+covellit), avšak v samotných agregátoch nedošlo k lúhovaniu a prípadnej migrácií 

týchto prvkov.  
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Abstract 
Recent tufa formed on the boundary of Moravian Karst (central part)  
The study is focused on the western boundary of Moravian Karst’s middle part. At the intersection of 

the Moravian karst and Brno massif near Adamov, precipitation of calcite in the form of tufa due to the 
oversaturation of water with calcium and carbonates was observed. Samples of spring water from sources around 
Adamov and Babice nad Svitavou were collected and studied for basic hydrochemical parameters and saturation 
with respect to calcite. The results show difference between springs, which can be divided into three groups. In 
the Babice nad Svitavou valley, situated on the limestone-granodiorite boundary, is described the group (1) with 
supersaturated waters (SI = 0,18–0,44) but only incidental occurrence of tufa. North from Adamov are situated 
(2) springs without tufa precipitation (SI = −0,23 to −1,71). The final group in Křtiny valley (3) shows 
significant supersaturation (SI = 0,2–1,05) and large tufa deposits, probably due to high discharge and 
topological situation. 

 

Keywords: tufa; carbonate; limestone; water; spring; karst 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Moravský kras patrí medzi krasové oblasti s najlepšie vyvinutými krasovými javmi          

v Českej Republike. Krasové vody tu majú vyhranený chemický charakter a kvôli 

rozpúšťaniu karbonátov sú odrazom horninového prostredia [1]. Rovnako ako vo všetkých 

klasických krasových oblastiach, aj v Moravskom Krase je typickou horninou vápenec. 

Uhličitan vápenatý ako jeho hlavná zložka, vznikol ukladaním pevných častí organizmov na 

morskom dne, v tomto  prípade v teplých moriach v okolí devonského rovníka [2]. Predložená 

práca sa zaoberá hlavne vápencami fluviálnymi, ktoré podľa Ložka [3] označujeme ako 

penovce. Penovce patria medzi významné zdroje informácií z kvartéru. Nesú v sebe 

informácie o migráciách živočíchov a rastlín, priebehu krasových procesov a hlavne o vývoji 

klímy, ktorá sa dá rekonštruovať z fosílnych nálezov fauny a flóry alebo izotopových 

pomerov [3,4,5]. Hlavným cieľom práce je štúdium penovcov pozorovaných pri prameňoch v 

okolí Adamova. Dokumentuje výskyt penovcov a prameňov v danej oblasti, analyzuje vzorky 

vody a hodnotí jej fyzikálno-chemické vlastnosti. Výstupom práce sú zozbierané a 
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analyzované dáta a mapa výskytu penovcov s informáciami o geologickom podloží a 

chemickom zložení vody. 
 

Materiál a metódy 

 Záujmovou oblasťou (Obr. 1., [6]) boli hlavne zachytené pramene na geologických 

rozhraniach strednej časti Moravského krasu. Odber vzoriek prebiehal jednorazovo. Priamo 

na mieste boli zmerané hodnoty pH, konduktivita, teplota a výdatnosť prameňa. Titračne s 

použitím HCl s koncentráciou 0,05 mol.l-1 bola vyhodnotením pomocou Granovej funkcie 

stanovená kyselinová neutralizačná kapacita (KNK4,5). Za predpokladu, že kyselinová 

neutralizačná kapacita je dominantne riadená karbonátmi tak odpovedá koncentrácii 

hydrogenuhličitanov v mol.L−1 [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1. Geologická mapa sledovanej oblasti a skúmaných prameňov [6] 
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Metódou komplexometrickej titrácie (vnútorný indikátor fluorexon) bolo stanovené 

celkové množstvo rozpusteného vápnika vo vzorke [8]. V geochemickom modelovacom 

programe PHREEQC [9] bolo speciačným modelovaním roztoku po dosadení pH, teploty, 

kyselinovej neutralizačnej kapacity a koncentrácie vápnika možné dopočítať približný model 

ďalších vlastností skúmanej vzorky: jej presýtenosť alebo nenasýtenosť voči kalcitu, nábojovú 

nevyrovnanosť a predpokladanú konduktivitu. Pre predpoklad vzniku penovca je dôležitá 

najmä presýtenosť roztoku, ktorú popisuje saturačný index, čo je dekadický logaritmus 

pomeru iónového aktivitného produktu a termodynamickej rovnovážnej konštanty [10]. 

 

Výsledky a diskusia 

Celkový počet vybraných pozorovaných prameňov bol 9. Z geochemicky 

skúmateľných ôsmich prameňov vykazuje 6 prameňov presýtenie voči kalcitu a dva pramene 

nenasýtenie voči kalcitu. Študované vzorky nevykazovaly významnú nábojovú 

nevyrovnanosť, predpokládáme teda nevýznamné ovplyvnenie speciačného modelu. Jeden 

prameň mal nulovú výdatnosť, a tak nebolo možné merať hydrogeochemické vlastnosti vody. 

Bol pri ňom však nájdený penovec a tak bol prameň zahrnutý do prehľadu výsledkov práce. 

 

Tab. 1. Namerané fyzikálno-chemické parametre jednotlivých prameňov 

 Teplota 
vody 

Výdatnosť Konduktivita pH Koncentrácia 
Ca 

KNK4,5 Saturačný 
index (SI) 

U lišky 8 °C 1,65 L.min−1 564 µS.cm−1 7,43 2,20 mmol.L−1 5,24 mmol.L−1 0,18 
Sv. 

Hubert 
7,9 °C 0,15 L.min-1 754 µS.cm−1 7,62 2,83 mmol.L−1 4,95 mmol.L−1 0,44 

Srnčí 
studánka 

- - - - - - - 

Slučí 
studánka 

9,4 °C 3,5 L.min-1 744 µS.cm−1 7,20 3,62 mmol.L−1 5,81 mmol.L−1 0,20 

Bažantí 
studánka 

9,3 °C 1,5 L.min-1 611 µS.cm−1 8,22 2,16 mmol.L−1 3,67 mmol.L−1 0,82 

Nad 
Doubskou 

9,3 °C 0,7 L.min-1 662 µS.cm−1 7,09 2,33 mmol.L−1 3,97 mmol.L−1 −0,23 

U Aničky 8,1 °C 0,55 L.min-1 240 µS.cm−1 6,60 0,77 mmol.L−1 1,06 mmol.L−1 −1,71 
Malá 

Tróbka 
7,2 °C 2,2 L.min-1 530 µS.cm−1 7,75 4,95 mmol.L−1 7,01 mmol.L−1 0,89 

Pěnovcov
ý pramen 

7,0 °C 0,05 L.min-1 715 µS.cm−1 8,00 3,81 mmol.L−1 7,13 mmol.L−1 1,05 

 

Skúmané pramene na hranici Moravského krasu nám svojim geochemickým zložením 

poukazujú na pôvod vody. Už Klčo [11] pozoroval u Srnčí Studánky, ktorá je viazaná na 

kontakt Brnenského masívu a Moravského krasu, vyzrážané karbonátové zhluky – penovce. 
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Napriek nulovej výdatnosti prameňa boli pri prehliadke okolia nájdené ďalšie kusy penovca, 

čo poukazuje na ich  vznik v geologickej minulosti. Tieto penovce vznikli pravdepodobne 

ešte pred vybudovaním záchytu prameňa, keď bol prietok vyšší a voda prúdila 

turbulentnejšie. 

Vzdialenejšie od hranice Brnenského masívu a Moravského krasu ležia v katastri obce Babice 

n. Svitavou dva pramene s názvami Sv. Hubert a U lišky. Tieto pramene, napriek svojej 

polohe za hranicou, a teda už v biotitickom granodiorite, vykazovali presýtenia voči kalcitu. 

Taktiež je zaujímavé pozorovať zmenu saturačného indexu vody prameňov s rozdielnou 

vzdialenosťou od tejto hranice. Zatiaľ čo prameň u Lišky má nasýtenie voči kalcitu relatívne 

malé (SI = 0,18), prameň sv. Hubert ho vykazuje takmer 2,5× väčšie (SI = 0,44). Pri pohľade 

na geologickú mapu (Obr. 1.) je zrejmé, že voda prúdi v prostredí ako aj vápencov 

Moravského krasu, tak aj biotitických granodioritov Brnenského masívu. I keď je 

koncentrácia vápnika v týchto dvoch vzorkách vody podobná, práve uvedená presýtenosť 

voči kalcitu môže indikovať rôzny obsah CO2 v zóne doplňovania a s ním spojené 

rozpúštanie kalcitu. Pravdepodobný hlavný prítok prameňa sv. Hubert bude teda z oblasti 

Moravského krasu, kde sa voda sýti kalcitom viac ako v Brnenskom masíve, z ktorého bude 

pochádzať pravdepodobný hlavný prítok prameňa U Lišky.  

Dôležité výsledky však priniesli pozorovania a laboratórne analýzy vzoriek z okolia 

Adamova, NPR Býčí Skála a údolia Křtinského potoka. Veľkou hranicou tu bolo práve už 

spomínané údolie Křtinského potoka. Zatiaľ čo pri prameni Bažantí studánka, ležiacom v 

tesnom začiatku údolia po žltej turistickej značke, bol mierny povlak penovca pozorovaný a 

následný rozbor potvrdil nasýtenie vody voči kalcitu, voda ďalších dvoch prameňov s 

názvami Nad Doubskou a U Aničky severne od Adamova po vrstevniciach, už znaky zrážania 

kalcitu nemala. Zrážanie penovca pri Bažantej Studánke bolo však pozorované len na 

vegetácii pri ktorej už Žák [12] spomína jej schopnosť spomaľovať prúdenie vody a 

vytváranie turbulencií, ktoré uľahčia odplynenie CO2 z vody a tým urýchlia proces zrážania 

kalcitu. Toto môže indikovať, že voda z tohto prameňa stále nie je dostatočne prevzdušnená a 

neprúdi dosť dynamicky na to, aby sa penovec zrážal v množstve umožňujúcom vznik 

rozsiahlejších telies.  

Pomerne odlišné výsledky priniesli spomínané pramene Nad Doubskou a U Aničky 

(Tabuľka 1). Prameň Nad Doubskou mal síce podobnú koncentráciu Ca (2,33 mmol/l) ako 

prameň U Lišky (2,20 mmol/l) a sv. Hubert (2,83 mmol/l), jeho saturačný index pre kalcit bol 

však záporný (−0,23). Toto môžu spôsobovať najmä nízke hodnoty pH. Taktiež sa nachádza 

vyššie po vrstevnici ako Bažantí studánka a tým sa opäť znižuje možnosť väčšieho prítoku 
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krasovej vody. Extrémne nízke pozorované hodnoty voči ostatným prameňom mal prameň U 

Aničky. Pri pohľade na geologickú mapu (Obr. 1.) je veľmi pravdepodobné, že voda do tohto 

prameňa prúdi krátkym podpovrchovým prítokom z priľahlej plošiny, kde zároveň dochádza                                  

k vsakovaniu a tak nemá možnosť obohatenia sa o minerálne látky v podloží, čo dokazuje aj 

jej veľmi nízka konduktivita. S najväčšou pravdepodobnosťou časť vody do prameňov Nad 

Doubskou a U Aničky prúdi z masívu kóty Vyškůvka, ktorý je už však amfibol-biotiticky 

granodioritového charakteru, a tak voda z tohto prostredia nebude mať v sebe dostatok 

rozpustených minerálov pre vznik penovcov.  

Zaujímavou časťou práce bolo však pozorovanie prameňov západne v údolí 

Křtinského potoka, kde konkrétne pri Starej Huti u Adamova dochádza k stretu granodiorit – 

vápenec. Terénne pozorovanie i laboratórny rozbor jasne ukázal pri prameňoch Penovcovom 

a Malá Tróbka ich podložie a typ horniny cez ktorú voda do týchto prameňov prúdi. Povlaky 

penovca tu boli zo všetkých pozorovaných miest najviditeľnejšie, u Penovcového prameňa 

tvorili až kaskády. Tieto pramene mali zo všetkých pozorovaných taktiež najvyššie 

koncentrácie rozpusteného vápniku vo vode a nasýtenosť voči kalcitu. Zatiaľ čo Malá Tróbka 

mala vyššiu koncentráciu vápnika oproti Penovcovému prameňu, jej celkové presýtenie 

kalcitom bolo nižšie. Toto je pravdepodobne spôsobené typom a situovaním výveru. U Malej 

Tróbky je prameň zachytený v štole po ťažbe železnej rudy do rúrky a do kontaktu 

s atmosférou sa dostáva až po vyústení na turistickej trase na brehu potoka. Voda sa takto 

nestihne zbaviť prebytočného CO2 a zrážať kalcit pred vstupom do väčšieho toku, zatiaľ čo 

povrchový tok Penovcového prameňa vyviera vyššie v svahu a steká po kaskáde smerom k 

potoku. Dochádza tak k odplyneniu vôd a zrážaniu kalcitu, čo môže byť príčinou 

pozorovaných rozdielov.  

 

Záver 

Skúmané lokality by sa dali rozdeliť do troch hlavných častí a to: údolie obce Babice 

nad Svitavou, kde tesne pri rozhraní vápenec – granodiorit bol v jednom mieste penovec jasne 

pozorovateľný a pri ďalších dvoch analýza potvrdila ich možný vznik (saturačný index                   

v rozmedzí 0,18 až 0,44). Ďalej masív severne od Adamova, kde penovce s najväčšou 

pravdepodobnosťou nevznikajú (saturačný index v rozmedzí −0,23 až −1,71). Na záver je to 

údolie Křtinského potoka, v ktorom s približujúcou sa hranicou granodiorit – vápenec na jeho 

východe boli pramene viac a viac nasýtené voči kalcitu a penovec sa v nich veľmi viditeľne 

zrážal (Pramene Malá Tróbka a Penovcový; saturačný index v rozmedzí 0,20 až 1,05). 
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Abstract 

Geological structure of the upper part of Hnilec Valley (Vernár – Pusté Pole) 
Three palaeo-Alpine tectonic units (from the bottom to the top): Veporic, Gemeric, and Silicic form the 

junction zone between the Nízke Tatry and Slovenský raj Mts. Geological structure is important for 
understanding the inner zones of the Central Western Carpathians. For this reason, the principal aim of this work 
was refining lithostratigraphy, deformation, and relations among these tectonic units. A great part of this work is 
devoted mainly to the Vernár Nappe, in which new strata were defined and the Triassic lithostratigraphy was 
clarified. This work was focused on reambulation of previous geological maps at the junction area of the Nízke 
Tatry Mts. and Slovenský Raj Mts. in the upper reach of the Hnilec Valley. 
 

Keywords: Western Carpathians; Silicic Unit; Vernár Nappe; tectonics; litostratigraphy 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Študované územie sa nachádza v západnej časti Slovenského raja a vo východnej časti 

Nízkych Tatier na východných a južných svahoch masívov Kráľovej hole (1946 m n. m.) a 

Prednej hole (1545 m n. m.). Skladá sa z troch paleoaplínskych tektonických jednotiek 

(odspodu nahor): veporikum (varíske kryštalinikum s federátskou obalovou sekvenciou), 

gemerikum (furmanecká jednotka) a silicikum (vernársky príkrov). 

Študované územie sa nachádza v oblasti so zložitou geologickou stavbou, v ktorej je 

tektonická príslušnosť mnohých súvrství nie celkom spoľahlivo objasnená. Rovnako tak sa už 

dlhú dobu vedú diskusie o zaradení vernárskeho príkrovu k vyššej tektonickej jednotke. 

V súčasnej dobe sa zaraďuje do silicika, i keď jeho litologická náplň je o trochu odlišná, ako 

v ostatných jednotkách silicika. Z týchto dôvodov je práca zameraná na spresnenie 

litostratigrafie a deformácie vystupujúcich tektonických jednotiek, ako aj vzťahov medzi 

nimi. Objasnením geologickej stavby v danej oblasti nám pomôže lepšie pochopiť celkovú 

stavbu vnútorných zón Západných Karpát. 

 

Materiál a metódy 

Geologické mapovanie bolo uskutočňované v mierke 1:10000 na podkladoch 

topografických máp (listy 37–11–18, 37–11–19, 37–11–23, 37–11–24) s celkovou rozlohou 

~ 8 km². Počas geologického mapovania boli využité klasické metódy geologického 
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výskumu. Hlavná použitá metóda bolo orientačné a detailné geologické mapovanie, 

s dokumentáciou geologických odkryvov. Okrem toho boli využité metódy štruktúrnej 

geológie, kde boli  merané a analyzované orientované primárne a sekundárne planárne 

a lineárne štruktúrne prvky. 

 

Výsledky a diskusia 

Veporikum 

Na západe študovaného územia (Obr.1) vystupuje varíske kryštalinikum veporika 

spolu s federátskou obalovou sekvenciou [1]. Kryštalinikum je tvorené biotitickými 

granodioritmi a strednozrnnými tonalitmi [2]. 

Karbónsko-triasová obalová sekvencia je tvorená z veľkej časti 

vulkanosedimentárnym komplexom slatvinského súvrstvia revúckej skupiny. Tento komplex 

tvoria pieskovcovo-fylitické sedimenty, bázické a kyslé vulkanické horniny [2;3]. Na 

sedimentoch slatvinského súvrstvia, alebo priamo aj na kryštaliniku veporika leží rimavské a 

lúžňanské súvrstvie. Súvrstvie je tvorené jemnozrnnými kremennými pieskovcami a arkózami 

duktílne deformovanými a metamorfovanými s penetračnou foliáciou a lineáciou roztiahnutia. 

V smere do nadložia sa charakter súvrstvia mení, v kremencoch pribúdajú polohy bridlíc, 

s prechodom do nadložného bridličnatého verfénskeho súvrstvia. V nadloží stratigrafického 

sledu vystupujú rauvaky a rauvakizované vápence v podobe nepravidelných telies. Nad nimi 

vystupujú laminované kryštalinické vápence a vápnité bridlice pravdepodobne patriace do 

stredného triasu s presahom do vrchného triasu. Celé súvrstvie je výrazne deformované a 

metamorfované. 

Do federátskej obalovej sekvencie boli začlenené aj horniny tzv. komplexu Prednej 

hole, ktoré do obalovej sekvencie zaradili už aj iní autori [4;5]. V minulosti boli považované 

za súčasť kryštalinika veporika. 

 

Gemerikum 

Na veporiku je v študovanej oblasti nasunuté gemerikum (Obr.1). Vystupuje ako 

hrubý pás tiahnuci sa v smere sv.-jz. cez celé študované územie v podobe jemnozrnných 

arkózových metapieskovcov a metazlepencov s početnými medzivrstvami sericitických 

fylitov. V jemnozrnnejších horninách je veľmi dobre vyvinutá penetračná nízkometamorfná 

deformačná foliácia a lineácia roztiahnutia [6]. Lokálne bola pozorovaná aj intersekčná 

lineácia, ako výsledok prieniku plôch metamorfnej foliácie (S1) s klivážou (S2). Súvrstvie 

bolo v minulosti zaraďované do nižnobocianského súvrstvia ipoltickej skupiny hronika 
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[7;8;9;10;11]. Avšak na základe stupňa metamorfózy a deformačného postihnutia sme toto 

súvrstvie podmienečne zaradili do furmaneckej jednotky (gemerikum) v zmysle [6]. 

 

Vernársky príkrov 

Vernársky príkrov (Obr.1) je sv.-jz. pretiahnuté viac menej monoklinálne uložené 

teleso bezprostredne v nadloží gemerika a v podloží stratenského príkrovu. Vrstvový sled 

vernárskeho príkrovu začína siliciklastickou sedimentáciou verfénskeho súvrstvia (vrchný 

perm – spodný trias) tvoreného ílovitými alebo piesčitými bridlicami s častým výskytom 

sľudnatých pieskovcov [12]. Ojedinele sa z vrtných prác zistili polohy evaporitov – sadrovec 

a anhydrit [13]. V bodvasilašských vrstvách sa nachádzajú aj telesá ryolitov a ich 

vulkanoklastík [8;14]  Smerom do nadložia pribúda doskovitých alebo bridličnatých 

vápencov a slienitých bridlíc [14]. 

Po klastickej sedimentácií verfénskeho súvrstvia začala mohutná triasová karbonátová 

sedimentácia. Na báze vystupuje gutensteinské súvrstvie reprezentované predovšetkým 

dolomitmi (egej/bitýn?). Dolomity sú tmavosivé, zrnité, vrstvovité, silno bituminózne, 

chudobné na organické zvyšky. Nachádzajú sa v nich nepravidelne rozmiestnené polohy 

mikrokryštalických, bituminóznych vápencov (egej/bitýn?) [10;11]. Nad gutensteinským 

súvrstvím vystupujú v sedimentárnom slede masívne spodnopelsónske steinalmské dolomity 

a vápence, ktoré sedimentovali v prostredí karbonátovej rampy. 

V nadloží steinalmských vápencov sa nachádza len niekoľko metrov hrubé súvrstvie 

ilýrskych schreyeralmských vápencov. Vápence sú mikrokryštalické, vrstvovité až hľuznaté 

s voľne rozptýleným mikroorganodetritom [10;11]. V stratigrafickom slede ďalej vystupujú 

vrstvovité, hľuznaté reiflinské vápence (longobard) bohaté na mikrofosílie 

V schreyeralmských i reiflinských vápencoch sa nachádzajú alodapické polohy raminských 

vápencov, ktoré boli pre svoj obmedzený výskyt v mape priradené k týmto súvrstviam. 

Nad reiflinskými vápencami vystupuje masívne súvrstvie wettersteinských dolomitov 

(vrchný longobard–kordevol) s nepravidelne rozmiestnenými šošovkami wettersteinských 

vápencov. Sú vrstvovité až masívne, kryptokryštalické s častým výskytom stielok 

dasykladálnych rias Teutloporella herculea (STOPP) a Teutloporella aequalis GÜMBEL 

[10;11]. Uprostred svetlých dolomitov vystupujú len niekoľko metrov hrubé piesčité a ílovité 

bridlice a jemnozrnné pieskovce až kremence v podobe lunzských vrstiev (jul). Po klastickej 

sedimentácií opäť začali sedimentovať karbonáty v podobe oponických dolomitov (tuval). Sú 

to svetlosivé dolomity, ktoré majú vo vyšších polohách stromatolitovú štruktúru, väčšinou sú 

bez fosílií. Hranica medzi oponickými dolomitmi a hlavnými dolomitmi je postupná. Záver 
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karbonátovej sedimentácie vo vernárskom príkrove predstavujú hlavné dolomity (alaun–

sevat). Sú to cyklicky striedajúce sa vrstvovité a masívne mikrokryštalické dolomity 

s výskytom stromatolitov. 

 

 
Obr.1. Tektonická mapa študovaného územia. 
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Záver 

Výskumom bola spresnená litostratigrafia a geologická stavba v oblasti Hnileckej 

doliny, pričom boli vyčlenené niektoré nové súvrstvia resp. preklasifikované do iných 

tektonických jednotiek. 

Na báze vystupuje kryštalinikum južného veporika s federátskou obalovou 

sekvenciou, do ktorej boli zaradené aj horniny tzv. komplexu Prednej hole, ktoré boli 

v minulosti priraďované ku kryštaliniku veporika. V nadloží sa nachádza furmanecká 

jednotka gemerika, ktorá bola v minulosti považovaná za nižnobocianske súvrstvie ipoltickej 

skupiny hronika. 

Nad touto jednotkou vystupuje nemetamorfovaný vernársky príkrov so stratigrafickým 

rozhraním vrchný perm až rchný trias. Spodná časť príkrovu je reprezentovaná 

vrchnopermskými až spodnotriasovými siliciklastickými sedimentami a produktami 

ryolitového vulkanizmu. Po nich v anise nastúpila plytkovodná karbonátová sedimentácia, 

ktorá bola prerušená extenznou tektonikou súvisiacou s otváraním sa meliatského oceánu. Vo 

vrchnom pelsóne až spodnom longobarde sa usadili vápence otvoreného mora. V longobarde 

až kordevole sa opäť vytvorila karbonátová platforma s výraznou produkciou vápencov, ktorá 

prakticky pretrvala až do konca triasu. Prerušená bola len v jule pluviálnym eventom počas 

ktorého sa usadili siliciklastické sedimenty. 
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Abstract 
 Depositional system changes during the Miocene of the Želiezovce depression in Danube Basin 

The Želiezovce depression represents the southeastern part of the Danube Basin, bordered by Pozba 
elevation in the North and by the Transdanubian mountain range in the South. In order to determine the Miocene 
development of the depression, it was necessary to apply the principles of sedimentary analysis to wells and 
outcrops. Well logs analysis served as key tool in places where no core material was available. Clarification of 
depositional history was supported by sequence and seismic stratigraphy. Further conclusions were drawn from well 
correlation profiles across available deep wells. Finally, we can describe three Miocene tectono-sedimentary cycles: 
1: The Lower Badenian sedimentary record documents juvenile opening of the depression, which is accompanied by 
volcanic activity. 2: During the Upper Badenian-Sarmatian stage, the accommodation space continued to grow 
resulted in offshore sedimentation in the central part. 3: The tectonic activity continues even during the Pannonian 
stage, when the study area is flooded by Lake Pannon.  
 

Keywords: Želiezovce depression; Miocene; sedimentology; depositional systems 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Dunajská panva je výbežkom severozápadnej časti Panónskeho systému paniev a 

rozprestiera sa na území Slovenska, Maďarska a Rakúska. Želiezovská depresia tvorí jej 

juhovýchodné depocentrum (Obr. 1). Od susednej komjatickej depresie ju na západe oddeľuje 

Šuriansky systém zlomov, severný okraj je tvorený pozbianskou eleváciou a južný okraj je 

tvorený Zadunajským Stredohorím. Na juhozápade prechádza do gabčíkovo-győrskej depresie [1, 

2]. 

Evolúciou tejto depresie sa dodnes zaoberalo iba málo moderných prác (napr. Sztanó et 

al. [3] Kováč et al. [4]) a preto je cieľom tohto príspevku vytvorenie 3D modelu vývoja 

miocénnych depozičných prostredí v  želiezovskej depresii Dunajskej panvy.  

 

Materiál a metódy 

 Sedimentárna analýza postupovala v zmysle prác Miall [5]; a Rossi et al. [6]. Prebiehala 

predovšetkým na antropogénnych odkryvoch v Podlužanoch, ale aj vo vrtnom repozitóriu Nafta 
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a.s. v Gbeloch, kde boli prevzorkované hlboké vrty Pozba-4 (Poz-4) a Zelený Háj-1 (ZH-1). 

Karotážne krivky zohrávali dôležitú úlohu pri interpretácii litológie v miestach kde neboli 

odobraté vrtné jadrá. V práci boli použité dva typy karotážnych meraní a to krivky spontánneho 

potenciálu (SP) a rezistivity (RT) [7]. Pri reinterpretácii reflexno seizmických rezov boli 

aplikované štandardné princípy seizmickej a sekvenčnej stratigrafie [8]. 

 

 
 

Obr. 1. Poloha študovanej oblasti - A) Poloha v rámci Alpsko-Karpatsko_panónskeho systému B) Mapa 
juhovýchodnej časti Dunajskej panvy  

 
Výsledky a diskusia 

Sedimentárna analýza  pieskovne v Podlužanoch 

 Terénne práce, realizované v pieskovni v blízkosti obce Podlužany (48° 14' 55,97" S 18° 

37' 4,39" V) boli zamerané na sedimentologické spracovanie povrchových odkryvov. 

V pieskovni bolo zdokumentovaných niekoľko profilov, ktoré sú tvorené nasledovným 

zoskupením litofácií: 1. (Gt): korytovo šikmo zvrstvené štrky. 2. (St): korytovo šikmo zvrstvené 

piesky s vrstvičkami kalu na plochách vrstvovitosti. 3. (Sp): planárne šikmo zvrstvené piesky s 

prechodom do konvolútne zvrstvených pieskov. 4. (Sr): čerinovo šikmo zvrstvené piesky. 5. 

(Fsm): masívne kalovce tvorené rip-up klastami s obsahom fosílnych kostí a rhizoidov. Rip-up 

klasty danej fácie často prechádzajú aj do fácií Sr a Gt, kde sa ich obsah smerom nahor znižuje. 

 Determinované litofácie sú podľa elektronickej geologickej mapy [9] stratigraficky radené 

do sarmatu (vrchný Seraval). Ich depozičné prostredie je možné interpretovať nasledovne: 1. 

(Gt): korytovo šikmo zvrstvené štrky indikujú trakčný transport a sú interpretované ako zvyšky 

výplne korýt. 2. (St): depozícia korytovo šikmo zvrstvených pieskov bola tiež kontrolovaná 
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trakčným transportom, ktorý indukoval depozíciu sinusoidných a linguoidných (3D) dún. Na 

jednom zo študovaných profilov sa na plochách vrstvovitosti šikmých zvrstvení nachádzajú 

vrstvičky kalu (mud drapes), ktoré indikujú tidálne prostredie. 3. (Sp): planárne šikmo zvrstvené 

piesky, ktoré miestami prechádzajú do konvolútneho zvrstvenia poukazujú opäť na trakčný 

transport a sú interpretované ako transverzné a linguoidné (2D) duny. Konvolútne zvrstvenie je 

spájané s deformáciami nespevneného sedimentu, ktoré možno interpretovať ako textúry po 

úniku fluid. Podľa Rossi et al. [6] tento typ textúr poukazuje na prítomnosť fluviálneho a/alebo 

tidálneho prostredia 4. (Sr): čerinovo šikmo zvrstvené piesky indikujú depozíciu zo suspenzie až 

trakčný transport v nízkoenergetickom režime prúdenia. 5. (Fsm): masívne kalovce poukazujú na 

depozíciu zo suspenzie v prostredí riečnej nivy alebo v opustených riečnych kanáloch. Avšak 

študované vrstvy sú tvorené rip-up klastami čo poukazuje ich redepozíciu z riečnej nivy na bázu 

korýt. Prítomnosť fragmentov rhizoidov a disartikulované zvyšky veľkých cicavcov v rip-up 

klastoch (Rhinocerotidae, určené doc. Sabolom) túto interpretáciu podporujú.  

 Rozpoznaná asociácia litofácií poukazuje na prostredie divočiacej rieky ovplyvnené 

tidálnym prostredím. Charakter divočiacej rieky je podporený aj polymodálnym vzorom sklonu 

šikmých zvrstvení. Takéto prostredie sa pravdepodobne vyvíjalo v rámci deltovej plošiny. 

 

Korelácia reflexno-seizmického rezu s vrtom Zelený háj-1  

 V rámci tejto práce bola študovaná juhovýchodná časť 2D reflexno seizmického rezu 

556/82, na ktorý boli premietnuté karotážne krivky (SP a RT) patriace vrtom Kolárovo-2,3 a 4. 

Ich statigrafické rozčlenenie bolo prebraté z práce Bielej [10], pričom panónske fácie boli 

rozčlenené podľa práce Sztanó et al. [3]. Pre lepšie pochopenie kontaktu jednotiek Západných 

Karpát a jednotiek Transdanubika bol rez korelovaný s vrtom Zelený Háj-1, ktorého 

stratigrafické rozčlenenie nasleduje prácu Nováková et al. [11]. V práci Sztanó et al. [3] je pred-

neogénne podložie interpretované ako značne tektonicky porušené. Predkladaná štúdia však 

považuje vnútornú štruktúru tejto seizmickej fácie za neinterpretovateľnú, na čo poukazujú aj 

hojné migračné úsmevy (migration smiles), ktoré svedčia o strate spoľahlivého zobrazenia 

reflexov. Na pred-neogénne podložie nasadajú sedimenty sarmatského veku (neskorý serravall), 

ktoré sú charakteristické diskontinutnými až kontinuitnými reflexmi s vysokými amplitúdami. 

Treba poznamenať, že sedimenty sarmatského veku vykliňujú medzi rezom 556/82 a vrtom 

Zelený Háj-1, čoho dôkazom je absencia týchto sedimentov vo vrte Zelený Háj-1. Je teda  
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pravdepodobné, že sedimenty vyklinili o zlomový systém Hurbanovo–Diösjenő [12]. Podlľa 

práce Sztanó et al. [3] sa panónska (tortón) sedimentácia začína hlbokovodným jazerným 

vývojom ivanského súvstvia. Ten tu však vyčlenený nebol, kedže striedanie cilindrických a 

pílkovitých trendov na karotážnych krivkách naznačuje depozíciu turbiditov ivanského súvrstvia 

priamo na sedimenty sarmatského veku. Interpretácia nasledovnej svahovej fácie ivanského 

súvrstvia je zhodná s interpretáciou Sztanó et al. [3]. Hranica medzi ivanským a beladickým 

súvrstvím je pravdepodobne erozívna. Dôkazom toho môže byť prítomnosť telesa 

pripomínajúceho zarezaný kanál a tiež prítomnosť niekoľkých na hranicu nasadajúcich reflexov 

(onlap). Avšak nie je možné vylúčiť, že sa jedná o šum, spôsobený nadložnou vynechávkou na 

študovanom reze. Beladické a volkovské súvrstvie je v zhode s publikáciou Sztanó et al. [3]. 

Hranica medzi volkovským a kolárovským súvrstvím sa pravdepodobne vyskytuje vyššie v 

stratigrafickom slede ako uvádza spomínaná práca, čo je možné doložiť nasadaním niekoľkých 

reflexov (onlap) na hornú hranicu volkovského súvrstvia. Hrúbka kolárovského súvrstvia je teda 

značne menšia ako predpokladá Sztanó et al. [3]. 

 

Korelácia vrtu Pozba- 4 s hlbokými vrtmi v želiezovskej depresii 

 Z aktuálnej publikovanej literatúry bol vybraný profil z práce Kováč et al. [4]. Daný profil 

bol vytvorený naprieč želiezovskou depresiou v severo-južnom smere a prebieha cez vrty Pozba-

3, Dubník-1 a Nová Vieska-1. Pre lepšie pochopenie evolúcie depresie bol k danému profilu 

pridaný vrt Pozba-4 [11], ktorý sa nachádza 3,1 km severne od vrtu Pozba-3. Na rozdiel od vrtov 

Pozba-3 a Dubník-1, ktoré navŕtali granitoidy, bridlice a amfibolity (paleozoikum) patriace 

kryštaliniku veporika, vrt Pozba-4 v podloží obsahuje anchimetamorfované pieskovce, dolomity 

a dolomitové brekcie (trias) radené do obalu severného veporika. To je však v kontraste s 

výsledkami Bielej [10], ktorá vo vrte opisuje paleozoické kremence, ktoré by mali vzhľadom na 

to patriť hroniku [13]. Báza vrtu Nová Vieska-1 sa výrazne líši od ostatných zobrazených vrtov 

prítomnosťou oligocénnych kalovcov a pieskovcov Budínskej panvy [14], v ktorých podloží sa 

predpokladajú sedimenty transdanubika [4]. V spomínanej práci všetky študované vrty obsahujú 

sedimenty spodného bádenu, čo bolo podporené zónou vápnitých nanofosílií NN5. Avšak podľa 

výsledkov tejto práce priamo nad podložím vystupujú sedimenty vchnobádenského až 

sarmatského veku, čo je podporené zónou vápnitých nanofosílií NN6. Predpokladáme teda, že 

sedimenty spodného bádenu vyklinili niekde medzi vrtom Pozba-3 a Pozba-4. Ďalším rozdielom 
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v porovnaní s prácou Kováč et al. [4] je prítomnosť hlbokomorských sedimentov 

vrchnobádenskeho až sarmatského veku vo vrte Pozba-4. Súvrstvia panónskeho veku sú naopak  

dobre korelovateľné. 

 

Záver 

Kombináciou štúdia publikovanej literatúry, s novými sedimetologickými dátami a 

geofyzikálnymi interpretáciami bolo možné v oblasti Želiezovskej depresie definovať jednotky 

predneogénneho podložia od severu na juh v slede: obal severného veporika (trias), kryštalinikum 

veporika (paleozoikum), sedimenty budínskej panvy (paleogén) a jednotky Zadunajského 

Stredohoria (mezozoikum a paleozoikum).  

Predovšetkým bolo možné vyčleniť tri miocénne tektono-sedimentárne cykly.  

1)  Spodnobádenské juvenilné otváranie depresie, doprevádzané vulkanickou aktivitou.  

2) Vrchnobádenské až sarmatské zväčšovanie akomodačného priestoru, ktorého výsledkom bola 

šíromorská sedimentácia v centrálnej časti a deltová sedimentácia v severnej časti. 

3) Panónske doznievanie tektonickej aktivity spojené s jazernou sedimentáciou, ktorú geneticky 

možno rozčleniť na hlboké dno jazera (turbidity), svah jazera, deltové prostredie a aluviálne 

prostredie. 
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Abstract 
Experimental synthesis and study of polytypism of low-temperature tridymite 
The paper deals with the study of low - tridymite structures and the effect of so-called mineralizers on 

their formation. The initial phase consists of the overview of the state-of-art knowledge on the tridymite 
formation conditions and published structure data with the emphasis on the identification of tridymite polytypes 
in silica bricks. The experimental part contain the results of firing experiments’ evaluation. Mixtures of chert 
(>99% SiO2) as the principal component and admixtures containing Fe3+, Ca2+, Na+ and (WO4)2- ions were 
prepared and subjected to three various firing regimes. Except for the effect of mineralizes, the influence of 
different cooling regimes was examined as well. Using powder X-ray diffraction, the assumption that in such 
system C1 and F1 tridymite polytypes are formed was verified. Further, it was found out that the effect of agents 
of mineralization usually used in industry (Ca(OH)2 and Fe2O3) applied separately is incomparably weaker than 
if combined together. 
 

Keywords: tridymite; cristobalitte; silica; polytyphism; PXRD 

 

Úvod a formulace cíle 

Křemenné látky patří k nejstarším používaným žárovzdorným materiálům. Jejich 

chemické složení sestává z více než 93 % SiO2, který se zde vyskytuje v několika stabilních 

a metastabilních polymorfních formách (Obr. 1.). Přítomnost křemene a cristobalitu 

v křemenných materiálech je nepříznivý jev kvůli nízkoteplotním polymorfním přeměnám 

křemene α - β při 573°C a cristobalitu α - β při 180 - 230°C. Ty jsou doprovázeny značnými 

změnami objemu což vede ke vzniku mikrotrhlin v materiálu a následnému snížení pevnosti 

(Tab. 1.). Vzhledem k malým objemovým změnám je tridymit nejžádanější složkou z fází 

oxidu křemičitého v dinasech. 

 
 

Obr. 1. Fázové transformace oxidu křemičitého 
Svislé šipky naznačují transformace displacivní, vodorovné rekonstrukční. (Hlaváč, 1988) [1] 
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Tab. 1. Objemové změny při přechodu jednotlivých fází. 

(Tomšů, F., Čermák, A., 1964) [2] 
 

přeměna teplota přeměny [°C] objemová změna [%] 

β-křemen ⇄  α-křemen 573 0,86-1,0 

γ-tridymit ⇄  α-tridymit 117-163 0,4-0,5 

β-cristobalit ⇄  α-cristobalit 240-270 2,7-3,0 

α-křemen → α-tridymit 870 14,4-16,0 

α-křemen → α-cristobalit 1025-1300 15,4-17,4 

 

Tvorba tridymitu vyžaduje malé množství cizích iontů (mineralizátorů) a proces 

tridymitizace je závislý na přímém kontaktu s mineralizátorem, který je zdrojem cizích iontů a 

proniká do přeměňující se suroviny v kapalné fázi. Výsledné polymorfní složení je závislé na 

typu použité suroviny a mineralizátoru, podmínkách výpalu a pravděpodobně i lisovacím 

tlaku. 

Průkopnickou práci týkající se stability minerálů v systému SiO2, na kterou je dodnes 

navazováno, publikoval C.N. Fenner, který použil jako mineralizátor Na2WO4 [3]. Publikoval 

fázový diagram polymorfů SiO2 zahrnující i tridymit, který v čistém systému SiO2 nelze 

vytvořit. V současné době je známo několik struktur polytypů a polymorfů tridymitu (Tab. 

2.). V žárovzdorných materiálech se vyskytují pouze dvě nízkoteplotní formy tridymitu, 

označované jako F1 a C1 [4]. 

Cílem práce je přispět k poznání vlivu mineralizátorů a režimu výpalů na vznik 

tridimitu a jeho polytypii. 
 
Tab. 2. Struktury tridymitu – Přehled jednotlivých fází tridymitu, jejich prostorové grupy, parametry základní 

buňky, teploty stability a druh materiálu, ve kterém byly objeveny. (Pryde, Dove 1998) [5] 
 

    Parametry základní buňky (Å)     

Fáze Prostorová Grupa a b c β° T(°C)  Druh materiálu 

HP P63/m mc 5,05 
 

8,27 
 

460 Dinas 

LHP P6322 5,05 
 

8,26 
 

400 Steinbach meteorit 

OC C2221 8,74 5,04 8,24 
 

220 Steinbach meteorit 
OS 

 
95-65* 5,02 8,18 

 
150-190 Syntetický 

  
metricky 
ortorhombický 105-65* 

   
107-180 Steinbach meteorit 

OP P 212121 26,171 4,99 8,2 
 

155 Dinas 
MC Cc 18,52 5 23,81 105,82 22 Steinbach meteorit 
MX-1 Cc 8,6 5,01 8,22 91,51 22 Syntetický 
MX-1 C1 8,6 15,02 16,43 91,51 22 Dinas 
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PO F1 9,93 17,21 81,86 90,0 22 Dinas 
*Rozsah modulace vlnového vektoru podél a 
        
 

Materiál a metody 

Pro experiment bylo vybráno pět různých mineralizátorů, z nichž je část běžně 

používána v technické praxi: železité odprašky Fe2O3 a vápenný hydrát (portlandit, 

Ca(OH)2). Další látky obsahující (Na+ a (WO4)2-) jsou známé jako intenzivní mineralizátory z 

laboratorních experimentů. Jako základní surovina byl použit silicit z lokality Mirna ve 

Slovinsku, který těží firma P-D Refractiories a.s. a používá jej na výrobu dinasu. Bylo 

připraveno šestnáct různých směsí s odlišnými poměry mineralizátorů a silicitu Mirna (Tab. 

3.). 
 

Tab. 3. Receptury směsí 
 

 Č. receptury Navážka [%] Č. receptury Navážka [%] 
Silicit Mirna  99  97 
Fe2O3(odprašky) 1 1 9 3 
Ca(OH)2 2 1 10 3 
Na2WO4*2H2O 3 1 11 3 
NaCl 4 1 12 3 
Na2SiF6 5 1 13 3 
Silicit Mirna  95  86 
Na2WO4*2H2O 6 5 14 14 
Silicit Mirna  96  90 

Na2SiF6 7 4 15 10 

Silicit Mirna  98  94 

Fe2O3+Ca(OH)2 8 1+1 16 3+3 

 

Jednotlivé složky byly pomlety a následně zhomogenizovány v isopropanolu pomocí 

laboratorního mlýnku McCrone Micronising Mill, vysušeny při 40°C a rozetřeny v achátové 

třecí misce. K lisování tablet o průměru 12mm byla navržena forma z nerezového materiálu. 

Výpal vylisovaných tablet proběhl ve třech různých režimech: průmyslový výpal, výpal 

s rychlým chlazením a pomalým chlazením (Tab. 4). Průmyslový výpal proběhl 

v podmínkách, ve kterých se běžně dinas vyrábí – v tunelové peci firmy PD Refractiories a.s., 

s maximální teplotou 1420°C, kdy výdrž na maximální teplotě byla cca 8 hodin. Celkově 

výpal probíhal 272 h. Na základě výsledků měření pomocí XRD byl počet směsí pro 

navazující laboratorní experimenty zredukován a dále byly použity jen směsi, u nichž 

v režimu průmyslového výpalu vznikalo markantní množství tridymitu. Režim s rychlým 
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chlazením proběhl zahříváním s gradientem 10°C/min s maximální teplotou 1430°C, 

izotermní výdrží na maximální teplotě 12 h a chlazením s gradientem -10°C/min, režim 

s pomalým chlazením zahříváním s gradientem 10°C/min s maximální teplotou 1430°C, 

izotermní výdrží na maximální teplotě 12 h a chlazení s gradientem -0,5°C/min. Vypálené 

tablety byly drceny v kovovém vibračním mlýnu po dobu třiceti sekund. Práškové rtg-

difrakční (PXRD) analýzy byly provedeny na aparatuře Rigaku Smartlab s Cu-anodou.  
 

Tab. 4. Provedené výpaly 
 

Č.receptury/Výpal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Průmyslový výpal, 
tunelová pec 

+ + + + + + + + + + + + + + + + 

Laboratorní výpal, 
chlazení – 10 
°C/min 

        + +  + + + + + 

Laboratorní výpal, 
chlazení – 0,5 
°C/min 

        + +  + + + + + 

 

Výsledky a diskuze 

Při srovnání působení jednotlivých mineralizátorů při stejném obsahu je zřejmé, že 

nejpříznivější vliv na vznik tridymitu má pravděpodobně vápenný hydrát. Lze konstatovat, že 

hematit (ve formě železitých odprašků) ve srovnání s vápenným hydrátem tvorbu tridymitu 

podporuje výrazně méně. Při kombinaci obou těchto mineralizátorů však byl pozorován 

výrazný nárůst obsahu tridymitu ( Tab. 5.). 

Po laboratorních výpalech byl ve všech vzorcích přítomen vyšší obsah tridymitu. 

Dominantním polytypem tridymitu v experimentálně připravených vzorcích je F1. Poměr 

F1/C1 dosahuje cca 2:1 – 3:1. Experimenty prokázaly, že vliv různých obsahů mineralizátorů 

pozorovaný jako množství vznikajícího tridymitu není lineární. Například při průmyslovém 

výpalu při přídavku 1 %  Ca(OH)2 vniklo 7,3 % tridymitu, při přídavku 3 % ale 44,7 %. 

Poměr obsahu nepřeměněného cristobalitu ve vzorcích s 1 % a 3 % přídavkem mineralizátoru 

se po průmyslovém výpalu pohybuje v rozmezí 1,0 – 1,7 %  s výjimkou NaCl, kde dosahuje 

2,8 %. 

Ve starších pracích je uváděno, že se tridymit v žárovzdorných křemičitých 

materiálech (dinasech) vyskytuje pouze v jedné nízkoteplotní monoklinické formě Cc [6]. 

Nízkoteplotní tridymit bývá označován jako γ. Během dalších studií a experimentů bylo 

zjištěno, že tato teorie není zcela správná. Vedle původního Cc tridymitu byla na základě 
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analýz zjištěna další fáze s prostorovou grupou C1 [7]. Další analýzy pro zpřesnění struktur 

nízkoteplotního tridymitu prokázaly, že původně nízkoteplotní pseudoorthorombický tridymit 

je ve skutečnosti triklinický s prostorovou grupou F1 [8]. 
Tab. 5. Fázové složení studovaných vzorků a jejich procentuální poměr. 

 
Č. 
receptury 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Prům. 
výpal, 
tunelová 
pec 
 

T-
F1 

0,5 7,3 1,4 1,8 8,1 1,3 37,0 10,7 12,5 29,8 4,4 52,2 25,4 39,1 63 61,4 

T-
C1 

0,0 0,0 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 3,4 6,3 14,9 1,3 13,6 7,1 0,0 29,3 28 

C 99,
5 

92,7 97,8 97,4 91,9 98,7 63,0 86,0 81,2 55,3 94,3 34,2 67,6 60,9 7,6 10,6 

Lab.výpal, 
chlazení 
– 10 
°C/min 

T-
F1 

        1,8 6,1  0,0 2,4 1,6 39 36,6 

T-
C1 

        0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 22,8 20,6 

C         97,4 92  100 96,5 98,5 25,2 33,4 

Lab. 
výpal, 
chlazení  
– 0,5 
°C/min 

T-
F1 

        2,6 8  0,0 3,5 1,5 45,5 42,9 

T-
C1 

        0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 29,3 23,7 

C         97,4 92  100 96,5 98,5 25,2 33,4 

 

Jediné nízkoteplotní formy tridymitu jsou v dinasech zastoupeny pouze triklinickými 

polytypy nazývanými dle dříve používaných označení prostorových grup triklinické soustavy 

F1 a C1. Současná terminologie obě nízkoteplotní struktury tridymitu zahrnuje do prostorové 

grupy P1. Experiment této bakalářské práce teorii potvrdil. Při PXRD analýze byly 

identifikovány struktury tridymitu C1 a F1 a cristobalitu.  

 Při srovnání pomalého a rychlého chlazení byl zjištěn zásadní rozdíl v poměru 

cristobalit/tridymit, ale i krystalinitě obou těchto fází. Rozdíly ve velikosti krystalitů 

(krystalinitě) se projevují odlišnými profily difrakčních linií, které se definují jako hodnoty 

tzv. pološířek (FWHM). Zastoupení tridymitu je u pomaleji chlazených vzorků vyšší. Rozdíl 

v kvantitě je zapříčiněn pravděpodobně tím, že tridymit z části vzniká právě při pomalém 

ochlazování taveniny. Tomu také odpovídají režimy průmyslových výpalů, kdy je hlavní a 

nejdelší část zaměřena na pomalé ochlazování. Pravděpodobnou příčinou nižší krystalinity při 

současném vyšším obsahu tridymitu u pomalu chlazených vzorků může být opakované 

natavování krystalů a současná krystalizace v důsledku působení mineralizátorů. 

 

Závěr 

Práce je zaměřena na srovnání vlivu mineralizátorů a různých režimů výpalu na fázové 

transformace v systému SiO2. Z průmyslově používaných mineralizátorů výsledky ukazují 

zásadní vliv vápenného hydrátu. Naopak samotné železité odprašky působí podstatně méně 
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intenzivně a jejich vliv se projevu až v kombinaci s vápenným hydrátem. Podle očekávání 

mají výrazný vliv mineralizátory se sodíkem. Sloučeniny alkálií jsou však v praxi 

nepoužitelné, jelikož působí jako taviva. 
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Abstract 
Temperature development in selected SHMÚ (Urban Heat Island below Bratislava) 

              Elevated temperatures of the rock and underground water under the cities, known as thermal islands, 
have been investigated for a long time. Nevertheless, all the causes of the origin and the influence of the 
individual factors on the degree of thermal contamination are still unknown. This phenomenon exists in all layers 
of the city, such as the atmosphere, surface, or subsurface. In our paper, we focused on examining and analyzing 
the temperatures in selected samples within the wider area of Bratislava and analyzin data from monitoring using 
geographic information systems – GIS. Such information is a valuable asset because it is known that the 
temperature below the city is higher than in rural areas in its vicinity.  
 

Keywords: Urban Heat Island; Temperature; borehole; Geographic information systems-GIS 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Zvýšené teploty horninového prostredia a podzemnej vody pod mestami, známe pod 

názvom tepelné ostrovy(z ang. Urban Heat Island – UHI), sú skúmané už dlhší čas. Napriek 

tomu, nie sú stále známe všetky príčiny vzniku a vplyv jednotlivých faktorov na mieru 

tepelného znečistenia. Tento jav existuje vo všetkých vrstvách mesta ako je atmosféra, 

povrch, či podpovrchové časti [1]. Vzniká tak, že prirodzený povrch (lúka, les, polia) sú 

nahradené umelými povrchmi (asfalt, betón, sklo), ktoré omnoho viac zadržujú teplo zo 

slnečného žiarenia, a preto sa vzduch v mestách ohrieva. V dôsledku zmeny využívania pôdy 

a mestskej infraštruktúry sa teplota vzduchu zvýšila, zvyčajne o 2 až 5 Kelvina (niekedy aj 

viac), v porovnaní s vidieckymi oblasťami [2]. V dôsledku toho sa zvýšili aj teploty povrchu 

pôdy a podzemných vôd [3]. Navyše, stavby ako budovy (vrátane vykurovaných pivníc), 

alebo kanalizačné systémy môžu výrazne ohriať podzemné vody, hlavne kvôli vedeniu tepla. 

Všetky tieto účinky vedú k tepelným anomáliám. Menberg et al. [4]. zaviedol ukazovateľ 

10% -90% kvantilový rozsah intenzity mestského tepelného ostrova na kvantifikáciu a 

porovnanie rôznych intenzít UHI v podzemnej vode. Pomocou rôznych metód a nástrojov je 

možné podrobnejšie tieto vplyvy analyzovať. V našom príspevku sme sa zamerali na 

skúmanie a analyzovanie teplôt vo vybraných vrtoch v rámci širšieho okolia Bratislavy a 

analyzovanie dát z monitorovania pomocou geografických informačných systémov – GIS. 
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Takéto informácie sú cenným prínosom, nakoľko je známe, že teplota pod mestami je vyššia 

v porovnaní s vidieckymi oblasťami v jej okolí. 

 

Materiál a metódy 

Základnú databázu tvoria údaje z 20 monitorovaných vrtov (Obr.1.) z oblasti 

Bratislavy, ktoré sú spriemerované za jednotlivé mesiace od roku 2014 až po rok 2018. Dáta 

boli poskytnuté Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ), ktorý poskytol údaje 

o teplotách vzduchu (stanica Letisko) a teplote Dunaja (Propeler) a podzemnej vody, ďalej 

boli poskytnuté hodnoty hĺbky hladín podzemnej vody a vodných stavov v Dunaji. Dáta 

SHMÚ boli spracované v tabuľkovom programe EXCEL od firmy Microsoft, grafické 

spracovanie v prostredí ArcGIS.  

 

 
 

Obr. 1. Lokalizácia vrtov SHMÚ, v ktorých bola meraná teplota a hĺbka hladiny podzemnej vody pre 
územie Bratislavy (podklad: OpenStreetMap. Zostrojila: Rusnáková,2017) 
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Výsledky a diskusia 

Na Obr. 2. je graficky znázornený priebeh teplôt podzemnej vody v jednotlivých 

vrtoch SHMÚ za sledované obdobie 1. 11. 2014 –  26. 12. 2018, týždenné údaje predstavujú 

merania realizované raz za týždeň (2014 – 2017), pre štyri vrty – č. 716,č. 1438, č. 2726 a č. 

2703. Na danom Obr. 2 je zrejmý priebeh teplôt v takzvanej sínusoide, taktiež spomínanej 

v článku Krčmář et al. na príklade vodárenského zdroja Sihoť, kde z výsledkov vyplynulo, že 

ak sa odhadujú parametre amp, shift a offset z meraných dát len orientačne, tak odhadnuté 

parametre sú nadhodnotené [5], a článku Krčmář et al. [6], kde sme sa venovali koreláciám 

20-tich vrtov SHMÚ od roku 2010 po rok 2014, kde sme zistili časový posuv vo vrtoch 

a teplotou vzduchu takmer 3 až 5 mesiacov. Najvyššie teploty podzemnej vody boli namerané 

vo vrte č. 1438, ktorý sa nachádza na Kamennom námestí. Maximálne teploty  podzemnej 

vody v tomto vrte v centre mesta Bratislava boli namerané v mesiacoch november – január, 

čo predstavovalo až 19 °C, minimálne teploty podzemnej vody boli zaznamenané 

v mesiacoch júl – august, a to 16,2 °C. Najvyššia variabilita teploty podzemnej vody bola 

zistená vo vrte č. 7203 - Bratislava Rača, v tomto vrte maximálne teploty podzemnej vody 

boli v mesiaci september, a to len 15,4 °C, minimálne v mesiacoch február – marec,  a to 7,6 

°C.  

Dané vrty pri zobrazení na (Obr.2.), možno rozdeliť do 3 kategórií, a to centrum mesta 

(old town), mesto (urban) a okrajové časti, vidiecke (rural). Centrum mesta predstavuje vrt č. 

1438, ktorý sa nachádza na Kamennom námestí. V okolí sa nachádza početná zástavba, 

obchodný dom Tesco a túto oblasť možno považovať za úplné centrum mesta. Teploty 

podzemnej vody v tejto oblasti predstavujú v priemere 16 až 19 °C. Vrt 716 na Ružinovskej 

ulici síce predstavuje centrum mesta, no zástavba už nie je taká bohatá, a túto oblasť je možné 

priradiť do kategórie mesto. Teploty podzemnej vody v tejto oblasti v priemere  predstavujú 

14 – 15 °C. Ďalšie dva vrty, konkrétne vrt číslo 2703 a vrt číslo 2726 sa nachádzajú ďalej od 

centra mesta a teda ich možno považovať za akési okrajové časti. Teploty podzemnej vody 

v porovnaní s teplotami podzemnej vody vo vrtoch v centre mesta sú diametrálne odlišné. 

Dokonca v porovnaní s vrtom na Kamennom námestí maximálne teploty podzemnej vody 

v daných dvoch vrtoch nedosahujú ani minimálne teploty podzemnej vody v centre mesta.  

Vrt č. 7203 sa nachádza v Rači a vrt č. 2726 -Ba Pálenisku, priemer teplôt podzemnej vody 

v uvedených vrtoch je 8 °C – 14 °C (pre vrt č. 2703  bola zistená vyššia variabilita teploty 

podzemnej vody). 
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Obr. 2. Priebeh teplôt  podzemnej vody(°C) vo vrtoch SHMÚ č. 716, 1438, 7203, 2726, priemerné 

hodnoty, merania realizované raz za týždeň, od 5.11. 2014 do 25. 10. 2017 

 

Záver 

Problém mestského tepelného ostrova sa stal vážnym problémom v posledných rokoch 

v súvislosti s populačnou explóziou a urbanizáciou v 20 storočí a globálnymi klimatickými 

zmenami. Sťahovanie obyvateľov do väčších miest spôsobilo ich náhly rast, tým sa zvýšilo 

i percento zastavaných oblastí, naopak stále viac ubúda mestskej zelene. Tento príspevok 

poukazuje na fakt, že oblasti v mestách sú výrazne teplejšie ako oblasti v ich bezprostrednom 

okolí v priemere aj o niekoľko stupňov Celzia. Tento fenomén sa stal v poslednom období 

diskutovanou témou a aktuálnym problémom, preto poznanie do akej miery teplota v mestách 

ovplyvňuje prostredie je veľmi dôležité. Znížením území zastavaných plôch a budov a ich 

nahradením mestskou zeleňou, lesmi a trávnatými porastami, zmiernime vplyv otepľovania 

v centrách miest, ktorý nepriaznivo vplýva napríklad aj na zmenu klímy, čo sa stáva 

v posledných desaťročiach vážnym problémom. 
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Abstract 
Gravimetric and geological data were used for the interpretation of the pre-Neogene basement of the 

Slovak part of the Vienna Basin (VB). Four levels of geological structures have been defined. The Bohemian 
Massif crystalline with the autochthonous Mesozoic sequence. The accretionary sedimentary wedge of the 
Flysch Belt above the Bohemian Massif rocks sequences. The Klippen Belt Mesozoic sediments together with 
Mesozoic cover nappes of the Alpine and Carpathians provenance are thrust over the Flysch Belt. The Neogene 
sediments form the highest level overlying tectonic contacts of the Flysch sediments and Klippen Belt as well as 
the Klippen belt and the Alpine / Carpathians nappe structures. 
 

Keywords: gravimetry; tectonic; Western Carpathians 

 

Introduction and Objectives 

The Vienna Basin represents a Neogene structure superimposed on the rock sequences 

of the Bohemian Massif, Eastern (Calcareous) Alps, External and Internal Western 

Carpathians (Fig. 1). The paper presents the results of geological and tectonic interpretation of 

gravimetric data from the Slovak part of the Vienna Basin. 

The Vienna basin is considered one of the most explored basins. From the 

innumerable amount of works, we mention only those works, of which we have drawn the 

most information (e.g., [1], [2], [3] and references therein). 

The gravimetric model was constructed along the profile oriented in NW ‒ SE 

direction passing through the boreholes Cunín - 10 (Cu-10), Gbely ‒ 105 (G-105), Smolinské 

‒ 26 (Sm-26), Šaštín ‒ 9 (Š-9), Šaštín ‒ 12 (Š-12), and Lakšárska Nová Ves ‒ 7 (LNV-7) 

within the Vienna Basin, through the Malé Karpaty Mts. and borehole Vištuk ‒ 2 (V-2) 

situated in Danube Basin (Fig. 1).The depth of the pre-Neogene basement was demonstrated 

on the maps [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

In the interpretation of the gravimetric profile, data from the 8HR seismic profile were 

also used. 
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Fig. 1. Simplified tectonic map of the investigated area with position of the gravity profile and boreholes 
(simplified after [10]). 

 

Materials and methods 

The 2D density model was created in GM-SYS software [11]. It is an interactive 

software for calculating the gravity field from the geologic models. 2D model are composed 

of closed polygons with representative density. The calculations of the gravitational effects of 

the geological bodies are based on the formulae of Talwani et al. [12], with Won & Bevis’s 

algorithm [11].  

The densities used in final models are shown in Fig. 2. The final model was modified by the 

trial and error method until a reasonable fit was obtained between the measured and 

calculated gravity data. 

The gravity data were obtained from a Bouguer anomaly map with the grid of 200 x 

200 m [13]. The topography data were taken from the Topographic Institute [14].  

The surface and subsurface structure of the individual tectonic units was constrained 

using the geological map, structural data and boreholes (lithology, tectonic affiliation and 

sediment thickness). 

The Moho depth (crustal thickness) along the profile is consistent with the Moho 

depth imaged in the papers of Bielik et al. [15]. The Moho depth varies between 32 km in 

1096



Vienna Basin to 29.7 km in Danube Basin.The lithosphere-asthenosphere boundary 

(lithospheric thickness) has been taken from the papers Dérerová et al. [16]. The lithosphere-

asthenosphere boundary in the study area is more or less horizontal and has a depth of about 

105 km. 

The sediment densities were constrained using the results of Speváková [3] and 

Šamajová & Hók [17]. The densities of the upper part of the upper crust (Fig. 1) was taken 

from Šamajová & Hók [17]. Input densities of the lower part of the upper crust, lower crust, 

mantle lithosphere and asthenosphere were determined by analysis of the results of Lillie et 

al. [18]; Bielik [19]; Šimonová & Bielik [20] and Šimonová et al. [21]. 

 

Results and discussion 

The calculated gravity of the resultant model consists of the several local anomalies. 

The Vienna Basin is represented by gravity low (values vary between -52 mGal and -15 

mGal), which is due to gravity effects of the low densities Neogene and Paleogene sediments.  

The density model suggests that the Flysch Belt Magura and Krosno group of nappes 

are overthrust onto the Bohemian Massif. The total thickness of the Flysch Belt sediments in 

the easternmost part of the Vienna Basin reaches about 9 ‒ 11 km. The KB is interpreted as 

shallow structure thrust together with Mesozoic cover nappes sediments over the Flysch Belt 

sediments. 

There is possible to observe two local anomalies consisting of one local gravity high 

and low on the profile section from 16 km to 33 km. The first one is a result of the larger 

thickness of the Mesozoic sediments of the Alpine and Carpathian provenance (see borehole 

LNV-7; Š-12). The affiliation to the Alpine or Carpathians tectonic provenance was 

determined according to the presence or absence of anhydrite-rich strata (Opponitz Fm. the 

Reichenhall Fm., Haselgebirge Fm.). The sediments of the Gosau Group (Glinzendorf basin 

and Slovakian Gosau Basin), are infolded in the Triassic carbonate. 

The second one (gravity low with maximum amplitude of -20 mGal) is due to the 

Zohor - Plavecká Depression.  

The density model indicates of the fault contacts of the Malé Karpaty Mts with the 

Vienna and Danube Basins. The contact between the Vienna Basin and Malé Karpaty Mts is 

characterized by large horizontal gradient of about 5.3 mGal/km, while the contact between 

the Malé Karpaty and Danube Basin is represented by smaller one (~3,5 mGal/km).The horst 

structure of the Malé Karpaty Mts is represented by significant gravity high with amplitude of 
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~20mGal. Deep contact of the Tatricum tectonic unit outcropping in the Malé Karpaty Mts is 

slightly shifted over the Bohemian Massif. 

The westernmost part of the Danube Basin is accompanied by gravity low. Below the 

Neogene sediments the Tatricum crystalline basement was drilled in borehole Vištuk - 2 (V-

2). 

 

 
 

Fig. 2. Geological interpretation of the gravimetric profile. 
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Conclusion 

Geophysical and geological modelling and interpretations along the gravimetric 

profile and deep boreholes brought new results on the structures of the pre-Neogene basement 

of the Slovak part of the Vienna Basin. The obtained results can be summarized as follows: 

- Four levels with different geological structure can be defined (Fig. 2) 

- The deepest level is formed by the crystalline basement of the Bohemian Massif and its 

autochthonous Mesozoic cover (Fig. 2) 

- The second level is represented by the accretionary prism of the Flysch Belt formed by 

(from the bottom up) the Krosno (Menilite-Krosno) and Magura units / group of nappes thrust 

over rock sequences of the Bohemian Massif (Fig. 2) 

- The third level is controlled by borehole data. It contains the Mesozoic sequences of the 

Klippen Belt and cover nappes of the Alpine and Carpathian tectonic provenance. 

- The Neogene sediments of the Vienna Basin infill represent the highest level of geological 

structure in the interpreted / modelled profile (Fig. 2) 
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Abstract 

Relation between chemistry and metamictization of the allanite-epidote minerals: EPMA and Raman 
spectroscopic study. 

Problematics of complicated chemistry across the epidote group is still unexplored area, which can be 
used for better understanding of structures and their behavior on the basis of contained elements. Due to the 
presence of radioactive elements (U, Th) we can observe certain parts of crystalline, semi-crystalline and totally 
metamictized sections. Together with specific sites occupied by REE we get very complex interconnection 
between interatomic distances, volume of unit cells, possibility of substitutions and ability to measure Raman 
spectra. The degree of radiation damage also correlate with chemistry and resulting Raman data. An important 
characteristic of epidote group minerals, that are enriched by REE, is that their octahedrally coordinated M sites 
contain major amounts of divalent cations. These cations may participate together with REE in the formation of 
a strong luminescence which constitute elementary problem in the research of such minerals. 
 

Keywords: allanite; epidote; REE; U-Th; metamictization; Raman spectroscopy; EPMA. 

 

Úvod a formulace cíle 

Minerály skupiny epidotu jsou běžnou akcesorickou fází v mnoha vyvřelých, 

metamorfních, metasomatických a sedimentárních horninách. Skupina může být významným 

nositelem prvků vzácných zemin (REE). Hlavním nositelem těchto prvků je minerál allanit a 

k němu příbuzné fáze. Kromě těchto prvků je allanit schopný inkorporovat do struktury také 

malé množství aktinoidů, které se podílejí na vzniku radiačního poškození [1].  

Obecný krystalochemický vzorec A1A2M1M2M3(SiO4)(Si2O7)(O,OH)(OH,F) 

vyčleňuje jednotlivé pozice ve struktuře. Pozice A1 a A2 lze označit jako polyedry kde 

nejčastěji vstupují prvky Ca2+, Fe2+, Mn2+ nebo také výjimečně Mn3+, Ce, La, Y a Th. Pozice 

M1, M2, M3 definujeme jako oktaedry do kterých vstupují převážně trojmocné kationty Al3+, 

Fe3+, Mn3+, ale můžeme zde nalézt také Mn2+, Fe2+ anebo vzácně Ti. Následně můžeme 

vyčlenit základní tetraedry SiO4 nebo diortogrupy Si2O7. Figurují zde také vazby pomocí 

vodíkových můstků. Tyto pozice jsou mezi sebou úzce propojeny. Hrají důležitou roli pro 

distribuci prvků ve struktuře a určují charakteristické vlastnosti minerálů napříč celou 

skupinou [2, 3]. 

Cílem práce je podrobný výzkum chemické variability přírodních pevných roztoků 

allanit-epidot se zaměřením na obsah prvků U, Th a REE, obsažených v jejich struktuře, 
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zjištění možnosti substitucí a rozklíčování jejich projevů pomocí EPMA a Ramanovy 

spektroskopie.  

 

Materiál a metody 

Určení chemického složení a BSE snímky byly pořízeny na elektronové mikrosondě 

Cameca SX100 na pracovišti elektronové mikroskopie a mikroanalýzy ÚGV PřF MU v Brně. 

Analýza probíhala za těchto podmínek: vlnově disperzní mód urychlovače napětí 15kV, proud 

svazku 10-20 nA (dle fáze), velikost svazku 2-7 µm.  

Chemické analýzy byly přepočteny normalizací na sumu 8 kationtů a 13 aniontů vč. 

OH,F s rozpočtem Fetot na Fe2+ a Fe3+ na základě vyrovnání valencí a dopočet H2O na 

základě stechiometrie. 

Ramanovská spektra jednotlivých minerálů byla naměřena na Ramanovském 

spektrometru LabRam HR Evolution firmy HORIBA s optickým mikroskopem Olympus BX, 

který se nachází na ÚGV PřF MU v Brně. Analýza probíhala za těchto podmínek: zvětšení 

objektivu 100x, Ramanova spektra excitoval zelený laser s vlnovou délkou 532 nm a 50-

100% intenzitou (dle fáze), difrakční mřížka 600 gr/mm, čas měření 4 x 20 sekund. 

 

Výsledky a diskuze 

Zkoumaný vzorek pevného roztoku ferriallanit-allanit-epidot (souhrnně označován 

jako allanit) pocházející ze švédské lokality Bastnäs, představuje zástupce metasomatitů, resp. 

REE bohatých amfibolových skarnů v asociaci s Fe-skarny.  

 

 
 

Obr. 1. Allanit v procházejícím polarizovaném světle 
Světle zelené až tmavě hnědé sektory allanitu-all v asociaci s aktinolitem-Act v PPL (A); a výraznými 

interferenčními barvami při XPL (B); rozdílné nepravidelné sektory allanitu v asociaci s křemenem-Qz při 
pozorování v PPL (C); a v XPL (D). 
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Allanit při pozorování v procházejícím polarizovaném světle dosahuje široké škály 

barevných sektorů od světle zelené až po tmavě hnědou s viditelným pleochroismem. Ve 

zkřížených nikolech pak tyto sektory mají výrazné interferenční barvy (obr. 1). 

Ve vzorku se allanit nachází ohraničený minerály skupiny amfibolu (obr. 1A, 1B) 

v asociaci s křemenem (obr. 1C, 1D), magnetitem, chalkopyritem a dalšími sulfidy 

s minoritním výskytem sekundárních minerálů ceru (obr. 2A). Akcesorie však nebyly nijak 

podrobněji zkoumány. 

 

 
 

Obr. 2. Srovnání chemismu s Ramanovskou spektroskopií   
BSE snímek zonálních částí allanitu v asociaci s magnetitem a chalkopyritem s vyznačenými body AI (šedý), 

AII (tmavě šedý), AIII (světle šedý) ve kterých byla provedena analýza chemismu a Ramanovských spekter (A); 
ternární diagram sledující vztah kolísání poměru dvojmocného a trojmocného železa včetně hořčíku pro body 

AI, AII a AIII s vyznačenými koncovými členy skupiny epidotu (B); série tří Ramanovských spekter zobrazující 
proměnlivost intenzity a pozice píků v závislosti na chemismu v bodech AI, AII a AIII (C). 

 
Z chemických analýz se potvrdilo, že se jedná o minerály epidotové skupiny 

s proměnlivým chemismem jež kolísá složením mezi ferriallanitem-(Ce), allanitem-(Ce) a  

REE-epidotem (obr. 2B). Přítomnost výskytu prvků uranu a thoria byla potvrzena, avšak 
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množství bylo zcela minimální pod mezí detekce. Zastoupení hlavních prvků z důvodu 

vysoké heterogenity vzorku je dosti proměnlivé, což je patrné i na stavbě zonálních částí (obr. 

2A). Z hlediska obsahu kationtů ve struktuře sledujeme poměry mezi obsahy dvojmocného 

železa s prvky vzácných zemin a vápníku s trojmocným železem, jež mezi sebou tvoří hlavní 

substituční řadu. Obsahy se pohybují v rozmezí od 0,55 apfu do 0,96 apfu II+Fe a 0,55 apfu až 

0,99 apfu celkového obsahu REE, ze kterých nejvyšších koncentrací dosahuje Ce a La. 

Vápník zde kolísá přímo úměrně k obsahu REE od 1,02 apfu do 1,50 apfu Ca společně 

s obsahy 0,24 apfu až  

0,59 apfu III+Fe. Z dalších obsažených prvků je zde majoritně zastoupen Al od 1,39 apfu do  

1,86 apfu, vzácně je zde pak zastoupen Mg, Mn a Ti. 

Při analyzování Ramanovských spekter bylo měření narušováno téměř ve všech 

případech výraznou luminiscencí, která se projevuje charakteristickým zakřivením spektra. 

Ačkoliv zde byl naměřen minimální obsah radioaktivních prvků (vč. náznaků alterace) 

analýza prokázala jistý pokles krystalinity a v některých částech až zcela metamiktní 

charakter. Napříč zkoumanými body se vyskytuje v naměřených pásech odlišnost nejen v 

jejich intenzitách, ale i polohách a do určité míry koreluje s chemismem (obr. 2C). Nejlépe 

koreluje s Mg, kde s jeho rostoucím obsahem narůstá intenzita a ostrost měřených spekter. Za 

povšimnutí stojí u všech spekter periodicky se opakující duplet píků v rozsahu od 400 do 500 

cm-1 a jeden výrazný pás oscilující okolo 685 cm-1. V případě porovnání s databází jiných 

naměřených dat lze v případě allanitu-(Ce) a epidotu opět zastihnout charakteristický duplet, 

který pravděpodobně souvisí s některým z prvků nacházejícím se ve struktuře. 

Z důvodu limitace měřitelnosti vzorků jsou nejlépe prozkoumány minerály 

podskupiny epidotu, kterou se zabývala již řada autorů [4, 5]. Díky dobré krystalinitě a 

chemickému složení epidotu se dají naměřit kvalitní Ramanovská spektra, ze kterých 

následně byly interpretovány vztahy mezi vibračními pásy a deformací vazeb, jež vznikají 

substitucí homo- či heterovalentních prvků. [4] přisuzuje nejvyšší pásy v oblasti 800–1100 

cm-1 jako důsledek působení symetrického rozpínání a zkracování vazby atomu kyslíku 

s křemíkem (Si-Onb), kde Onb představuje „non-bridging“ atom, nesdílený mezi tetraedry. 

Tyto pásma lze tedy definovat jako charakteristický projev pozic (SiO4)-4 a (Si2O7)-6. 

V rozmezí mezi 450-750 cm-1 se předpokládá výskyt symetrického rozpínání a zkracování 

vazby Si-Ob-Si, kde Ob představuje „bridging“ atom, který je mezi tetraedry sdílený [5]. 

Pásma v oblasti 300-550 cm-1 korespondují s působením vazeb mezi oktaedry M a nimi 

sdílenými kyslíky [4]. 

V případě naměřených spekter allanitu, sledujeme podobný průběh výskytu 
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specifických segmentů píků v daných oblastech, jež korelují se studiemi [4, 5]. Odlišují se 

však pozicí píků, která kolísá mnohdy až v 10 cm-1. Dalo by se tak interpretovat tvrzení, že 

míra deformace a uspořádání vazeb ve struktuře definuje výsledné uspořádání pozic 

jednotlivých píků. Zcela odlišně se jeví spektrum ferriallanitu, které vybočuje napříč celou 

skupinou epidotu a tento jev by pravděpodobně mohl souviset s oktaedrickými pozicemi M1 

přednostně zaplňovány Fe3+ a M3 přednostně zaplňovány Fe2+. Upřednostnění trojmocného 

železa do pozice M1 je unikátní právě u ferriallanitu, ostatní členy epidotové skupiny 

preferují Fe3+ hlavně do oktaedru M3 [6]. Odlišnost spekter do značné míry indikuje 

provázanost mezi těmito oktaedry a různě mocnými atomy železa. [7] poukázal na 

provázanost mezi REE bohatými turmalíny a REE bohatými minerály epidotové skupiny, kde 

předpokládá možnost výskytu vakantní pozice u M oktaedrů. Výsledná spektra by se poté 

mohla indikovat úbytek krystalinity, přestože minerál není metamiktizovaný. 

 

Závěr 

Ze studie vyplývá, že kombinace texturních, chemických a strukturních pozorování je 

nutná ke komplexnímu pochopení problematiky měřitelnosti Ramanovských spekter u 

minerálů epidotové skupiny. Poukazuje na stále neprobádanou oblast vztahů mezi 

jednotlivými strukturními pozicemi atomů a jejich vzájemnou provázanost. Tato práce přináší 

nové poznatky a data pro málo prozkoumanou podskupinu allanitu. Koordinační oktaedry M 

zde hrají významnou roli nejen z hlediska distribuce prvků, ale také hodnot výsledných 

Ramanovských spekter. Kvalita spekter tedy nemusí být nutně ovlivněná metamiktizací, 

pokud by byla některá místa v pozici M vakantní. 
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Abstract 
Palynofacies and geochemical analysis of Miocene sediments from the Modrany-1 and Modrany-2 

wells (Danube Basin). 
 For the study were selected two deep wells (Modrany-1 and Modrany-2), situated in Želiezovce 
depression, Danube Basin. The analysis of 46 samples provided well correlated results. Biotic proxy data and 
abiotic parameters were used to semi-quantitative determination of kerogene type, redox condition in 
depositional system. The values of geochemical indicators and the amorphous organic matter values obtained 
from the Oligocene samples are confirm the kerogene I-II type presence. The sedimentation took a place on the 
inner shelf or on a regularly flooded coast. During the Early Badenian, the sedimentation proceeded proximally 
from the source of organic matter probably in the oxic part of the inner shelf. During the Late Badenian, the 
sedimentation occurred under the oxic conditions proximally to the source of organic matter. During the Early 
Pannonian the sedimentation took a place distally from the source of organic matter. As well as during the Late 
Pannonian the sedimentation took a place under the oxic conditions proximally from the source of organic 
matter. 

 

Keywords: Palynofacies; Depositional environments; Redox condition; Geochemical analysis 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Termín palynofácie bol prvý krát použitý Combazom [1], ktorý vo svojej 

palynologickej štúdii kvantitatívne a kvalitatívne opísal všetky zastúpené organické prvky 

(POM). Palynofaciálna analýza zahŕňa identifikáciu jednotlivých palynomorfov, fytoklastov 

a amorfných komponentov, ich absolútne a relatívne rozmery, veľkosť, farebné spektrum 

a stupeň zachovania [1]. Na základe farby palynomorf je možne odhadnúť stupeň maturácie 

(zrelosti) uhľovodíkov. Výhodou palynofaciálnej analýzy je jej interdisciplinarita. Uplatňuje 

sa na rozhraní medzi palynológiou, sedimentológiou a organickou geochémiou. V súčasnosti 

sa na výskum a vyhľadávanie uhľovodíkov používa práve geochemická metóda. Optická 

(palynofaciálna) metóda slúži hlavne ako kvalitatívna a semikvantitatívna kontrola 

geochemických výsledkov. Kombinácia týchto dvoch metód viedla k vývoju koncepcie 
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organických fácii [2]. Táto koncepcia bola založená na charakteristike horniny pomocou 

organickej zložky, ktorá sa v hornine vyskytuje. 

 Cieľom je kombináciou  interdisciplinárnych prístupov stanoviť biotické a abiotické 

proxy údaje použiteľné pre interpretáciu vývoja prostredia sedimentácie v Želiezovskej 

depresii na príklade profilov vrtov Modrany 1 a Modrany 2. 

 

Materiál a metódy 

Pre účely tejto štúdie boli vybrané hlboké vrty Modrany-1 a 2 (MOD-1, MOD-2). 

Tieto vrty sú situované v želiezovskej depresii Dunajskej panvy kde ich totálna hĺbka 

presahuje 2200 metrov. Predchádzajúce štúdie sa zoberali najmä sedimentárnou analýzou a 

biostratigrafiou vrtu MOD-1, v ktorých bolo vyčlenené predneogénne podložie transdanubika, 

na ktoré diskordatne nasadajú kenozoické sedimenty kiščellského, bajtavského-špačinckého, 

pozbianského-vrábeľského, ivanského, beladického a volkovského súvrstvia [3]. 

Základný laboratórny postup, ktorý sa v paleopalynológii používa pre laboratórne 

spracovanie vzoriek, konkrétne separáciu palynomorf zo sedimentov sa nazýva macerácia. 

Tento postup bol opísaný v prácach Traversa [4] a mnohých ďalších. Cieľom je chemickou a 

mechanickou cestou odstrániť anorganické látky s výnimkou palynomorf a ostatných 

rastlinných a živočíšnych organických zvyškov. Približne 20 g sedimentu postupne 

macerujeme v koncentrovaných kyselinách chlorovodíkovej (24hodín), fluorovodíkovej (48 

hodín) a znovu v HCl (12-24 hodín). Vzorku zalejeme roztokom ťažkej kvapaliny s mernou 

hmotnosťou 2g/cm3  - chloridom zinočnatým. Vyseparujeme organickú – na palynomorfy 

bohatú – frakciu. Destilovanou vodou prepláchnutú výslednú organickú frakciu archivujeme v 

glycerole. Preparáty pripravujeme pomocou štandardných podložných a krycích sklíčok. 

Mikroskopické pozorovanie bolo realizované v prechádzajúcom svetle na biologickom 

mikroskope Axioskop Zeiss pri zväčšení 400 - 630x popri pozorovaní bola zhotovená 

fotodokumentácia, ktorá dokumentuje jednotlivé palynofaciálne typy. Palynofaciálna analýza 

pri mikroskopickom pozorovaní vyžaduje zo štatistického hľadiska napočítať z každej vzorky 

minimálne 500 organických prvkov. Tieto organické časti boli triedené do systému, ktorý 

vytvoril Tyson [5]. Boli vytvorené tri skupiny na základe morfológie organických častíc, a to 

organická amorfná hmota (AOM), fytoklasty (Phytoclasts) a palynomorfy (Palynomorphs). 

Následne boli tieto skupiny vložené do trojzložkového grafu podľa Tysona [5] a na základe 

pomeru týchto zložiek boli získané údaje interpretované. 

Geochemické analýzy boli realizované v laboratóriu Bureau Veritas v Kanade, kde 

bola použitá hmotnostná spektrometria s indukčne viazanou plazmou ICP – MS na zistenie 
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stopových prvkov a analýza emisnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou ICP – ES na 

zistenie hlavných prvkov. 

Na vyjadrenie zrnitosti bol použitý pomer SiO2/Al2O3, kde zvyšovanie obsahu SiO2 

zodpovedá nárastu piesčitej frakcie. Tento pomer využíva aj geochemická klasifikácia 

sedimentov podľa Herrona [6]. Obsah CO3 bol vypočítaný z TIC (celkový obsah 

anorganického uhlíka). Chemický index zvetrávania (CIA) odráža chemický rozklad 

minerálov obsahujúcich Al (živcov). Hodnoty indexu sú ovplyvňované aj zrnitosťou 

sedimentu, kedy produkty zvetrávania (íly) dosahujú vyššie hodnoty indexu zvetrávania ako 

piesky ovplyvnené hydrodynamickým triedením [7]. Stupeň pyritizácie (DOP) je definovaný 

ako DOPt = Fe(pyrit) / Fe(TOT) [8]. Pomer C/S odráža tvorbu pyritu počas rannej diagenézy 

a je ovplyvnený množstvom organickej hmoty, prítomnosťou síry vo vode a neskoršou 

diagenézou [9]. Generálne platí, že s rastúcim vekom a stupňom diagenézy  hodnota pomeru 

klesá vďaka pokračujúcemu rozkladu organickej hmoty. 

logMnN/FeN (Mn*) pomer sa používa na interpretáciu oxidačno-redukčných 

podmienok v prostredí. Fe je stabilné v redukčnom prostredí, zatiaľ čo Mn je stabilný v 

oxickom prostredí. Čím je výsledná hodnota vyššia a kladná, tým sú podmienky viacej oxické 

[10] 

Ďalšie použité redox indiátory sú Ni/Co [11], Th/U [12]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vo vzorkách panónskeho veku (ivanské súvrstvie)  z vrtu Modrany-1 a Modrany-2 je 

viditeľný trend znižovania obsahu fytoklastov. V najmladších vzorkách dominujú ostrohranné 

fytoklasty, pričom v starších mierne poklesol ich podiel, aj keď ich celková dominancia 

pretrváva. Charakter organickej hmoty potvrdzuje sedimentáciu v čele delty s nízkym 

prínosom hrubozrnného materiálu a s vysokým prínosom ostrohranných fytoklastov, ktoré 

jednoznačne indikujú krátky transport. Sedimenty spodnejšieho panónu sa ukladali 

distálnejšie od zdroja. Klesá tak zastúpenie fytoklastov a zvyšuje sa výskyt palynomorf, 

bisakátnych peľových zŕn, ktoré majú väčšiu doletovú vzdialenosť. Sedimentácia prebiehala 

za oxických podmienok. V dvoch vzorkách z hĺbky 803m a  858m z vrtu MOD-1 bol 

pozorovaný nárast amorfnej organickej hmoty (AOM) na 13,44% a 11,18%, čo poukazuje na 

sedimentáciu za dysoxických podmienok, pričom hodnoty TOC nevykazujú zvýšenie. To 

bolo potvrdené aj zvýšenými hodnotami TS a kladnými (resp. vysokými) hodnotami 

parametru Mn*, inak hodnoty TS počas panónu sú nízke, čo potvrdzuje oxické podmienky pri 

sedimentácii. Najmladšie sedimenty zachytené v hĺbke 1103 m vzorkou MOD-2 sa 
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v porovnaní s podložnými ukladali v distálnejšom prostredí. Sedimentácia prebieha na 

oxickom šelfe (heterolitickom), pri ktorom sa v blízkosti nachádza fluvio-deltický zdroj. Na 

základe palynomorf a zelených rias (Pediastrum) určujeme  blízkosť jazerného prostredia. 

 

 
Obr. 1. Vynesené hodnoty v trojzložkovom grafe určujúce depozičné prostredia jednotlivých vzoriek zo 

súvrstvia ivanka, pozba a vráble.  
 

 Vo vrchnom bádene (pozbianské-vrábelské súvrstvia) je viditeľný distalno-proximálny 

smer sedimentácie. Sedimentácia prebieha v plytkomorskom prostredí, stratigraficky 

najmladšie vzorky sedimentujú najdistálnejšie. Sedimenty z hĺbky 1255 m (MOD-2) sa 

ukladali na prechode zo šelfu do panvy za dysoxických podmienok, preto bol zistený zvýšený 

výskyt amorfnej organickej hmoty (AOM) a aj zvýšené hodnoty TOC. Geochemická analýza 

potvrdila dysoxické podmienky zvýšenými hodnotami TS, C/S , Ni/Co. Sedimenty z hĺbky 

1258 m (MOD-2) sa usadzovali na okrajovej časti panvy za dysoxických podmienok. 

Najstaršie sedimenty sa usadzovali najproximálnejšie, preto obsahujú veľké množstvo 

fytoklastov, ktoré sú slabo opracovane z dôvodu krátkeho transportu od zdroja.  

V spodnom bádene (bajtavské-špačincké súvrstvie) prevládajú fytoklasty nad 

ostatnými organickými časticami. Sedimentácia prebieha na proximálnej časti šelfu za 

oxických podmienok v plytkomorskom prostredí. Oxické podmienky dokumentuje aj 

geochemická analýza, znížene hodnoty geochemických parametrov TS a Ni/Co. V hĺbke 

1701m (MOD-2) sa v palynofaciálnom zázname objavuje veľa opakných fytoklastov, to je 

spôsobené vysokou teplotou tzv. „prepečením fytoklastov“, čo poukazuje na vplyv 

vulkanizmu. 

 Oligocénne sedimenty súvrstvia kiščell sa ukladali od zdroja organického materiálu. 

Mladšie sedimenty oligocénu sa ukladali na vysoko proximálnej časti šelfu za oxických 

podmienok a staršie sedimenty oligocénu sa ukladali na okrajovej časti dysoxickej panvy. V 
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týchto dvoch vzorkách z hĺbky 2305-2308 m je viditeľné zvýšenie hodnôt TOC, čo poukazuje 

na dysoxické podmienky sedimentácie. Geochemické indikátory TS, Ni/Co, Mn* to 

potvrdzujú. 

 

 
 

Obr. 2. Vynesené hodnoty v trojzložkovom grafe určujúce depozičné prostredia jednotlivých vzoriek zo 
súvrstvia bajtava, špačince a kiščel.  

 

Záver 

 V sedimentoch z vrtov Modrany-1 a Modrany-2 sa pomocou palynofaciálnej analýzy 

potvrdili relatívne zmeny v prostredí sedimentácie. Konštatujeme, že sedimentácia prebiehala 

počas celého sedimentárneho záznamu  proximálne od zdroja organickej hmoty za oxických 

podmienok s výnimkou kratších časových úsekov. Boli zaznamenané dve zmeny v oxidačno - 

redukčných podmienkach počas sedimentácie dokumentované vzorkami z hĺbky 803 m, 858 

m (MOD-1) a 1857-2308 m (MOD-1 a MOD-2), ktoré poukázali dysoxické podmienky 

sedimentácie. 
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Abstract 
Petrography of conglomerate pebbles in Klape Flysch. 
This work examines conglomerates of the Pieniny Klippen Belt. There is various petrographical types 

of rocks was found: carbonates, marles, rhyolites, granites, blueschists, etc.. Detailed pebble analysis was 
performed at the Milochov locality. Prevailing pebble rocks are quartzites to sandstones, besides rhyolites, 
siltstones and carbonates. Remarkable are turmaline-richsandstones, rhyolites and meta-rhyolites. Conglomerate 
beds are irregularly alternating with sandstones, indicating relatively more quiet sedimentation periods. 

 
Keywords: Conglomerates; Klape flysch; Klippen Belt; petrography 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Klapská jednotka v  pieninskom bradlovom pásme predstavuje významný fenomén, 

ktorý ponúka široké spektrum petrograficky a geneticky rozličných hornín v tzv. exotických 

zlepencoch. Tieto konglomeráty pochádzajú z recyklácie orogénneho materiálu, 

nahromadeného hlavne v povodiach riek a delt. Exotický materiál je zastúpený najrôznejšími 

sedimentárnymi a magmatickými horninami, ale aj menej zastúpenými metamorfovanými 

horninami, čo z nich robí bohatý zdroj pre štúdium. 

Zlepence skúmali mnohí autori, napr. Began a Salaj[1], Mišík a Sýkora [2], ktorí 

opísali základné linotypy a spresnili stratigrafické zaradenie. Petrografický opis hlavne 

magmatických a metamorfovaných hornín publikovala Šimová [3]. 

Najmodernejšie petrografické a litostratigrafické výsledky boli podporené aj 

geochemickými metódami (Ivan et al. [4]). Interpretácia výsledkov geochemických metód 

bola pri väčšine magmatických hornín konglomerátov sčasti problematická, nakoľko je 

(najmä v ryolitoch) pozorovaná slabá metamorfóza, čo neumožňuje interpretáciu na základe 

hlavných oxidov, a preto je možné sledovať len zastúpenie stopových prvkov potrebných 

napr. na bližšiu špecifikáciu zdrojovej oblasti a geodynamického pôvodu hornín. 

V rámci tejto práce budú detailnejšie prezentované geologické poznatky z novej, 

neopísanej lokality Milochov (označenie MIL), kde boli vzorky odoberané v roku 2018, 

pričom pôvodným cieľom tejto terénnej práce bola lokalizácia najmä vysokotlakových 

metamorfovaných hornín. Počas výskumu bolo získané jadro vrtu DV-17 s exotickým 
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materiálom od spoločnosti Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., ktorá sa podieľa na razení 

tunela Milochov. Tieto vzorky boli podrobené petrologickému výskumu. Zo vzorky 

metaryolitu MIL-39, bol zhotovený výbrus, podrobený elektrónovej mikroanalýze. V práci sú 

uvedené prvé výsledky výskumu z lokality Milochov, najmä litologické zastúpenie, 

petrografická charakteristika a porovnanie s lokalitami Považská Bystrica - Šebešťanová 

(ďalej PBS) a Podvažie (ďalej POD).    

 

Materiál a metódy 

Materiál získaný z lokality Milochov bol odoberaný na odkryve situovanom nad 

vstupným portálom tunela Milochov pri Púchove. Štatistika bola vyvodená len na základe 

skúmania vrtného jadra DV-17.  

Vzorky obliakov boli makroskopicky študované, merala sa ich dĺžka a porovnával sa 

výskyt litologickej asociácie v jednotlivých častiach lokality Milochov. Sedimentárne horniny 

boli podrobené testu s kyselinou chlorovodíkovou. Pre tento výskum bola na porovnanie 

využívaná podrobná petrografická charakteristika z práce Šímovej[3]. 

 

Výsledky a diskusia 

Terénne a petrografické skúmanie poukazuje na veľmi široké spektrum horninových 

litotypov. Lokalita Milochov vykazuje bohaté pestrú suitu výlevných hornín ako, aj bohaté 

zastúpenie kremencov, metakremencov, metapieskovcov a slieňovcov.  

 
Obr. 1. Vzorka MIL-39 –metaryolit. Asociácia chloritu a muskovitu v kremenno-chloritickej žilke vzorka. 

 
Podľa predbežného mikroskopického výskumu sú výlevné horniny sivé až 
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pestrofarebné ryolity až dacity, často s prejavmi slabej metamorfózy vo fácii zelených bridlíc. 

O tom svedčí aj častý výskyt chloritu s fengitickým muskovitom (obr. 1). Tento typ je 

charakteristický pre ryolity až dacity charakteristickej bielej až sivej farby. 

Oproti lokalitám PBS a POD je pre lokalitu Milochov typický výskyt dioritov 

s náznakom metamorfózy. Na lokalite PBS sú zriedkavejšie výskyty dioritov. Ojedinelý je 

výskyt bazaltov purpurovej, tmavofialovej až sivej farby (obr. 2a,b,d). Zriedkavé sú 

paleobazalty s výskytom výrastlíc plagioklasov(veľkosť 0,2 až 1cm). Paleobazalty boli 

zistené aj na lokalite PBS, ale vzhľadom na textúru sú odlišné a nevykazujú prítomnosť 

početných plagioklasových výrastlíc uvedenej veľkosti. 

Okrem vyššie uvedených typov metaryolitov(obr. 2e,f)boli na lokalite MIL opísané aj 

odlišné typy nemetamorfovaných dacitovo-ryolitových pestrofarebných hornín so stopami po 

lávovom prúdení (obr.2c). Tie nevykazujú znaky metamorfózy a ich výskyt je ojedinelejší.  

Vo všetkých troch lokalitách sa vyskytujú metakremence tmavosivej až sivo-modrej 

farby nápadne pripomínajúce modré bridlice (obr. 2g). Ich modrastý odtieň je spôsobený 

agregátmi turmalínu, čo predstavuje významný petrologický fenomén. Najzastúpenejšie sú na 

lokalitách MIL a POD, kde tvoria veľmi časté obliaky o veľkosti  7-16 cm.  

Lokalita MIL je chudobnejšia na metabáziká, ktoré sú častejšie zastúpené na lokalite 

POD (obr. 2 h). 

Z hľadiska minerálneho zloženia sú najpočetnejšie zastúpený kremeň a živce  hlavne 

v magmatických a sedimentárnych horninách. Turmalín, chlorit a fengitický muskovit 

vystupuje v metamorfovaných magmatitoch. Na lokalite POD sa zriedkavejšie vyskytuje aj 

kalcit vo forme extraklastov a litické úlomky rôzneho zloženia (felzitické vulkanity, rohovce a 

polykryštalické kremene). Akcesoricky sa na lokalite MIL vyskytuje rutil. Vo väčších 

obliakoch, najmä z lokality POD, boli pozorované tektonické zóny s charakteristickými 

oxidmi a hydroxidmi železa a mangánu na povrchu.   

Vzorky jadier z vrtu DV-17 vykazujú najväčšie zastúpenie obliakov kremencov, 

litických úlomkov magmatitov, silicitov a ryolitov až dacitov (tab. 1). Prítomnosť litických 

úlomkov rôzneho zloženia indukuje petrograficky veľmi rozdielne zdroje s rôznym stupňom 

metamorfózy v zdrojovej oblasti. K variabilite prispela aj opakovaná recyklácia materiálu.  

Kremence sú zväčša bielej, ružovej až béžovej farby. U niektorých je viditeľná 

metamorfóza s výskytom chloritu a fengitického muskovitu. Na niektorých klastoch je 

pozorovaný zvetrávací lem, ktorý mohol byť spôsobený rozpadom živcov. Charakteristická je 

oxidácia Fe na kontakte s matrix. Medzi jednotlivými vrstvami konglomerátov často 

vystupujú pieskovcové vrstvy.  
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Obr. 2. Vybrané vzorky z klapského flyša. a) PB-10 gabro, b) PB-24 metagabro, c) MIL-2 ryolit , d) MIL-3 
gabro, e) MIL-1 ryolit, f) MIL-39 ryolit s chloritizovanou žilkou, g) POD-3 metabazit, h) POD-6 metakremenec 

s turmalínmi, i) MIL-5 úlomok konglomerátov ryolitov a vápenca  s matrix, j) MIL-28 fľakatý siltovec. 
 

Silicity a rohovce z vrtu DV-17 sú prítomné v dvoch odlišných frakciach. Prvé, 

častejšie zastúpenie je možné pozorovať v hrubozrnnejšom matrixe, kde tvoria drobné 

klasty<0,5 cm (tab.1). Väčšie úlomky predstavujú klasty silicitov o veľkosti 0,6-7 cm. Oba 

typy sú často béžovej, červenej až ružovkastej farby. 

Ílovité horniny sa vo vrte DV-17 vyskytujú vo forme kohezívneho litifikovaného 

bahna tmavosivej farby, situovaného medzi jednotlivými klastmi. Tento typ sedimentov 

mohol vzniknúť počas náhlych zmien v sedimentárnom bazéne (búrka, zosuv, trasgresia či 

regresia). Nie je v nich pozorovaný akýkoľvek náznak metamorfózy, preto mohlo ísť aj 

o sekundárnu výplň pri recyklácii.  V menšej miere boli však pozorované fľakaté slieňovce, 

podobné odoberaným vzorkám z lokalita MIL (obr.2 j). 
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Tab. 1. Litologické zloženie DV-17. Uvedené je početné zastúpenie a dĺžka klastou. 
 

Zastúpenie vápencov je v jadrách vrtu DV-17 zriedkavejšie. Typické sú krinoidové 

a ďalšie organogénne vápence. Vápence by nezvládli dlhý transport a preto ich primárny 

výskyt musel byť situovaný v relatívne tesnej blízkosti bazéna, o čom svedčí aj vápenato-

piesčitý charakter matrixu, totožný s odoberanou vzorkou (obr. 2 i). V menšej miere sa 

vyskytujú biele až žltkasté mramory, ktorých protolitom bol zrejme podobný organický 

vápenec.  

Vysokotlakové modré bridlice sa v jadrách DV-17 vyskytujú len veľmi zriedkavo.   

Celkovo v litologickom zložení vrtu DV-17 jasne dominujú kremité, sedimentárne 

a magmatické horniny (obr. 3). 

 

 
 

Obr. 3. Litologické zloženie vrtu DV-17 -Diagram vykresľuje jednotlivé litologické zloženie skúmané z vrtu. 

 

Odoberané vzorky MIL Dĺžka (cm) 
Ryolit/Dacit 18 0,5-4,5 

Porfyrit 4 0,5-1 
Bazalt 2 0,2-1,5 
Gabro 1 0,4-2,5 

Silicit/Rohovec 16 0,6-7 
Kremenec 57 0,02-8 

Ílovec 14 0,2-4  
Vápenec 13 0,1-5 

Kohezívne bahno 6 3-7 
Modrá bridlica 1 3 

Mramor 4 0,4-2,3 
Fylit/Metapieskovec 7 2 

Litické úlomky 4 2-5 
Klasty opakných minerálov 2 0,5-2 

Makroskopicky neidentifikovateľné 24 0,1-0,5 
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Záver 

Výskum obliakov v zlepencových polohách kriedového flyšu z novej lokality 

Milochov preukázal súvislosť medzi ostatnými skúmanými lokalitami v klapskej jednotke. 

Tvar konglomerátov naznačuje krátky transport z riek až po uloženie v deltovom prostredí. 

Vzhľadom na prítomnosť karbonátovo - piesčitého matrixu išlo o exotické delty, ktoré boli 

v niektorých fázach vývoja vystavené dynamickému režimu, o čom svedčia ílovité vrstvy 

a samotné usporiadanie konglomerátov, ktoré je chaotické. Lokalita Milochov na rozdiel od 

jej blízkych lokalít zatiaľ nepreukázala žiaden výraznejší výskyt modrých bridlíc alebo 

eklogitov. Vrt DV-17 poukazuje tiež na prevažne sedimentárno- magmatické zloženie hornín, 

avšak miestami so slabou metamorfózou vo fácií zelených bridlíc (150-500 °C). 
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Abstract 
 Calculation and determination of the shortest route inside the PriF UK building 
 In this article, we deliver method of calculating the shortest path inside buildings using free 
softwares(GeoServer, QGIS, pgAdmin, PostgreSQL, PostGIS, pgRouting). pgRouting uses several algorhitms to 
search for the shortest route. We decided to use the Dijkstra’s algorhitm because we do not need to compute one 
way directions and because of its simplicity of calculating. 
 

Keywords: PostGIS; GeoServer; pgRouting; OpenLayers; navigation 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Orientácia v interiéroch objektov, ktoré sú navonok budované tak, aby zanechali vizuálny 

dojem, nemusí byť niekedy ľahká. Jedným z prípadov takéhoto objektu je aj Prírodovedecká 

fakulta UK v Bratislave. Stáva sa, hlavne novoprijatým študentom, že majú problém 

s premiestnením sa z jednej miestnosti do druhej. Tento dôvod je jedným z hlavných, prečo sme 

sa rozhodli navrhnúť našu aplikáciu, ktorá môže byť využiteľná nie len pre orientáciu 

v priestoroch fakulty, ale po správnom spracovaní vstupných dát aj v interiéroch iných, možno aj 

komplikovanejších budov. 

 Hlavným cieľom príspevku je poukázať na využitie voľne dostupných softvérov, 

pomocou ktorých sa dá navrhnúť a využívať aplikácia vyhľadávajúca najkratšiu trasu z bodu 

A do bodu B. Rozhodli sme sa využívať softvér QGIS na spracovanie vstupných údajov, 

PostGIS databázu na výpočet najkratšej trasy, GeoServer, do ktorého sme pripojili spomínanú 

PostGIS databázu. Samotná funkcionalita aplikácie je navrhnutá v JavaScripte. Zobrazenie 

vrstiev je riešené pomocou voľne dostupnej JavaScript knižnice OpenLayers. 
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Materiál a metódy 

 Ako objekt záujmu sme zvolili budovu prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Po 

rôznych skúsenostiach z mnohých rokov sme dospeli k záveru, že aplikácia, ktorá ukazuje 

používateľom, resp. študentom, trasu z miestnosti A do miestnosti B je žiadaná. 

 Ako vstupné dáta nám poslúžili únikové plány, ktoré sú umiestnené na každom poschodí 

a na každej chodbe v interiéry fakulty. Po získaní únikových plánov sme v softvéry QGIS 

georeferencovali jednotlivé plány tak, aby boli priradené na podkladovej mape príslušnému 

pavilónu.  

 
 

Obr. 1. Ukážka georeferencovaného únikového plánu pavilónu G, -3. poschodie v softvéri QGIS 
 

 Najdôležitejšou časťou pre vyhľadávanie trasy sú chodby, ktoré sme získali vektorizáciou 

georeferencovaného únikového plánu. Postup práce tvorby chodieb spočíval vo zvektorizovaní 

chodby jednoduchým obdĺžnikom a dvoma dodatočnými líniami, ktoré predstavovali vedľajšie 

chodby. Najväčší problém sa vyskytol pri rozhodovaní, ako priradiť jednotlivej miestnosti úsek 

na línii. Problém sme vyriešili elegantným riešením. Zvektorizovanú líniu sme pomocou nástroja 

v.split, ktorý sa nachádza ako prídavný nástroj GRASS GIS-u v QGIS toolboxe, rozdelili na 
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časti. Každá časť mala dĺžku 1m, a tomuto úseku bol priradený názov miestnosti, ako môžete 

vidieť na obrázku 2. 

 

Obr. 2. Priradenie čísla miestnosti úseku na chodbe 

 

 Miestam, kde sa spájali chodby sme jednému úseku z každej strany nastavili atribút cross. 

Táto hodnota nám pomohla pri upravovaní zvyšných, nepomenovaných, úsekov chodby tak, že 

nepomenované úseky sme vymazali a nahradili ich jednou líniou, aby sa nám nevyskytovalo 

príliš veľa objektov na vykresľovanie. Nástroj merge vector layer v QGIS-e nám umožnil spojiť 

jednotlivé poschodia a jednotlivé pavilóny do jednej vrstvy, ktorú budeme využívať v aplikácii. 

Problém vyhľadávania medziposchodovej trasy sme vyriešili napojením línie z jedného 

poschodia, cez schodisko a následné napojenie tej istej línie na líniu reprezentujúcu iné 

poschodie. Názorná ukážka je na obrázku 3, kde čierna línia reprezentuje B2 -3 a červená línia 

reprezentuje B2 -2. Vidíme, že čierna línia vystupujúca z -3. poschodia smeruje na schodisko, na 

ktorom sa spája s červenou líniou reprezentujúcou poschodie -2. Týmto spôsobom sme dosiahli, 

že trasa bude počítaná aj medzi poschodiami. Pri každom napojení línie na líniu bolo dôležité, 
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aby boli napojené presne v uzloch, pretože inak by algoritmus nedokázal prepočítať trasu 

a nebral by napojenia ako koncové a začiatočné body. 

 
 

Obr. 3. Prepojenie poschodí -3 a -2 v pavilóne B2 
 

 Ďalším, veľmi dôležitým krokom bol import vrstiev do priestorovej databázy. 

V novovytvorenej databáze sme pomocou príkazu create extension vytvorili priestorové 

rozšírenie a následne pomocou nástroja PostGIS shapefile loader sme importovali vrstvu 

reprezentujúcu chodby do databázy. Na importovaných vrstvách sme vytvorili 3 nové atribútové 

stĺpce, ktoré sa naplnia po implementácii rozšírenia pgr_Dijkstra a budú slúžiť na uchovanie 

hodnôt začiatku a konca uzlov, ktoré budú vstupovať do výpočtu. Na výpočet najkratšej trasy 

sme využili Dijkstrov algorytmus [1] a ako základ vzorca pre náš výpočet sme využili dopyt 

(prevzaté z [2]), ktorý sme upravili do našej požadovane podoby, tak aby sme vytvárali view, 

predstavujúci hľadanú trasu, ktorý ďalej budeme spracovávať v GeoServeri.  
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Obr. 4. Ukážka atribútovej tabuľky chodieb po dopočítaní hodnôt rozšírením pgr_Dijkstra 

 

 Pre potreby zobrazovania vrstiev v aplikácii, sme zvolili platformu GeoServer, ktorá 

podporuje požadovaný štandard OGC WMS. V platforme sme vytvorili nové pracovné 

prostredie, v ktorom sme pripojili vytvorený view z priestorovej databázy a nastavili sme hrúbku 

a farbu línie. Zvolili sme žltú farbu vypočítanej trasy. 

 V samotnej mapovej aplikácii využívame technológiu AJAX na komunikáciu s php 

skriptom, ktorým sa priamo pripájame do databázy (Group, 202) a vytvárame spomínaný view 

predstavujúci hľadanú trasu. V php skripte sa dopytujeme do databázy jednoduchým selectom, 

z ktorého vytvárame view. View vytvárame z dôvodu, že po vykonaní nového dopytu na 

existujúci view, sa nám aktualizuje výsledok a zmeny sa prejavia okamžite a nie je potrebné 

vytvárať po každom novom dopyte tabuľku. Užívateľské rozhranie aplikácie je vytvorené 

jazykmi HTML, CSS a JS a jadro aplikácie tvorí knižnica OpenLayers verzie 4.6.5. 

 

Výsledky a diskusia 

 Z dosiahnutých výsledkov môžeme tvrdiť, že algoritmus využívaný v aplikácii, skutočne 

počíta najkratšiu trasu. Minimálne nepresnosti sa nachádzajú na miestach, kde nie sú úplne 

korektne digitalizované schodiská a chodby. Táto anomália spôsobuje, že dĺžka vypočítanej trasy 

sa môže líšiť od skutočnej o niekoľko metrov, čo však pri takýchto krátkych vzdialenostiach nie 

je veľmi závažný problém. Vyhľadávanie trasy je zatiaľ zabezpečené v pavilónoch G, B1 a B2. 

V budúcnosti plánujeme aplikáciu rozšíriť o funkcionalitu vyhľadávania jednotlivých 

pracovníkov. V našej prezentovanej verzií je vyhľadávanie zatiaľ testované na jednom poschodí 

pavilónu G-3. 
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Obr. 5. Najkratšia trasa z miestnosti G-1 do miestnosti B2-440 

 

Záver 

 V príspevku sme prezentovali aplikáciu, ktorá má potenciál uľahčiť začínajúcim 

študentom orientáciu na našej fakulte a zároveň starších študentov zaviesť do miestností, ktoré 

vo vyšších ročníkoch navštívia po prvý krát. Za prínos považujeme, že takéto aplikácie sa dajú 

vytvárať pomocou voľne dostupných softvérov, bez pomoci komerčných spoločností.  
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Abstract 
    Demographic image of motherhood of young women in Slovakia 
 Main goal of my thesis is to analyze the growth of fertility in adolescent to young women throughout 
the last three decades in the country of Slovakia. The thesis focuses on the structural characteristics of women 
who became mothers at an early age. The result is identifying individuals who have a high probability of 
becoming young mothers. Finally, the thesis also consists of a part which portrays the final research via graphs 
and maps. 

 
Keywords: early motherhood; first born child; fertility; mother´s age; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Materstvo má ráz intímnej a stále sa vyvíjajúcej skúsenosti ženy a jej blízkeho okolia, 

ktoré je do istej miery determinované spoločnosťou. Byť matkou nie je ľahké. Je to jedna 

z najkrajších, ale aj najzodpovednejších úloh v živote každej ženy. Pokiaľ sa matkou stane 

žena, ktorá je dospelá a má predpoklady na to, aby dokázala svojmu dieťaťu poskytnúť tú 

najvhodnejšiu, zdravú výchovu a emocionálnu spôsobilosť, tak je to pre to dieťa to najlepšie, 

čo mu tá matka môže ponúknuť. Jedným z hlavných znakov transformácie reprodukčného 

správania na Slovensku po roku 1989 je odkladanie materstva a rodičovstva do vyššieho 

veku. Model skorého až veľmi skorého a takmer univerzálneho materstva sa pre väčšinu žien 

stal minulosťou nekompatibilnou so súčasnými spoločenskými, ekonomickými a kultúrnymi 

podmienkami. Na druhej strane však viaceré zistenia dlhodobo potvrdzujú, že na Slovensku 

stále nachádzame určité skupiny žien, ktoré sa tomuto hlavnému vývojovému trendu 

nepodriaďujú a matkami sa stávajú v mladom veku. 

  Hlavným cieľom tejto práce je poukázať na analýzu vývoja plodnosti mladých a veľmi 

mladých žien na Slovensku s dôrazom na obdobie posledných troch desaťročí. Práca sa opiera 

o podrobnú štrukturálnu charakteristiku žien, ktoré sa stali matkami v mladom veku. 

Výsledkom by tak bola identifikácia osôb, ktoré majú na Slovensku dlhodobo vyššie riziko 

stať sa matkou už v mladom veku. Textová časť práce je vhodnou formou doplnená o hlavné 

zistenia prostredníctvom grafických a mapových príloh. 
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Materiál a metódy 

 Spracovanie a následná analýza problematiky mojej práce pozostávala z niekoľkých 

po sebe nasledujúcich fáz. Prvou a zároveň prípravnou fázou bolo potrebné získanie 

teoretických poznatkov a to prostredníctvom naštudovania odbornej slovenskej a zahraničnej 

literatúry, špecializovaných článkov, správ a reportov, ktoré sa zaoberajú procesom plodnosti, 

najmä u mladých a veľmi mladých žien na Slovensku. Na základe nadobudnutého 

teoretického základu som sa mohla zamerať na analýzu vývoja plodnosti predovšetkým 

u skupiny veľmi mladých a mladých žien. Významnou analýzou bol vývoj mier plodnosti 

a príspevkov k celkovej plodnosti mladých a veľmi mladých žien na Slovensku od roku 1920, 

pričom bola potrebná sumarizácia hlavných činiteľov, ktoré ovplyvňujú identifikované 

vývojové zmeny. Ďalším krokom pri tvorbe práce bolo vytvorenie databázy údajov, pričom 

zdroje údajov pochádzali z Anonymizovaných záznamov zisťovania obyvateľstva z rokov 

1992-2017, z Prehľadov o pohybe obyvateľstva na Slovensku 1919-1991, zo Sčítaní ľudu, 

domov a bytov z rokov 1980 a 1991 a zo Sčítaní obyvateľov, domov a bytov pre roky 2001 

a 2011 a z nasledovných databáz: Databáza EUROSTAT-u, Human Fertility Database, 

Human Fertility Collection. Na základe týchto zdrojov som mohla údaje zhromaždiť do 

databázy Microsoft Excel 2008 a pracovať s nimi. Tieto údaje boli spracované vo forme 

prehľadných tabuľkových, grafických a mapových príloh. 

Prvým základným výpočtom, ktorý som zvolila pri analýze vývoja plodnosti bola hrubá miera 

pôrodnosti, ktorá sa matematicky počíta ako: 

 

𝐻𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑎 =  𝑝𝑜č𝑒𝑡(𝑟𝑜𝑧𝑑𝑖𝑒𝑙,𝑠úč𝑒𝑡)𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑘ý𝑐ℎ 𝑢𝑑𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡í
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑜𝑣 (𝑠𝑡𝑟𝑒𝑑𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣)

∗ 1000        [I.] 

 

Z vypočítanej hrubej miery pôrodnosti som vytvorila graf vývoja mier plodnosti žien na 

Slovensku v období rokov  1919-2017, ktorý zobrazoval porovnanie nielen hlavných 

vekových kategórií žien 15-19 a 20-24 ročných, ale tiež skupín 25-29, 30-34, 35-39 a 40 

a viac ročných žien (obrázok 1). Na základe výpočtu hrubej miery pôrodnosti som sa 

zamerala na percentuálny podiel jednotlivých vekových skupín žien k celkovej plodnosti, teda 

akým podielom plodnosti disponuje daná veková skupina žien k celkovej plodnosti (obrázok 

2). 
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Výsledky a diskusia 

 Hlavné vývojové zmeny, týkajúce sa materstva mladých a veľmi mladých žien na 

Slovensku, sú zasadené do kontextu období, prebiehajúcich od začiatku 20-tych rokov 

minulého storočia až po súčasnosť (obrázok 1). V medzivojnovom období skupina mladých 

žien vo veku 20-24 rokov vykazovala hodnoty vyššej miery plodnosti. Krivka intenzity 

plodnosti u veľmi mladých žien do 20 rokov dosahovala hodnoty na nízkej úrovni, hoci počas 

20-tych rokov minulého storočia mierne rástla, ale následne od druhej polovice 30-tych rokov 

mala klesajúcu tendenciu, ktorej príčinou bola vrcholiaca hospodárska kríza (obrázok 1). 

Avšak jednu z najnižších intenzít plodnosti dosiahla v medzivojnovom období práve veková 

skupina najmladších (do 20 rokov) žien (obrázok 1). Obdobie po druhej svetovej vojne sa 

vyznačuje komplexom značných zmien, ktoré súvisia s reprodukciou mladých (do 20-24 

rokov) a veľmi mladých (do 20 rokov) žien [1,2]. Realizácia materstva v mladom veku 

a koncentrácia pôrodov do úzkeho časového spektra spôsobila, že v tomto období získala 

prevahu najpočetnejšej vekovej skupiny v intenzite plodnosti kategória mladých žien, vo veku 

20-24 rokov, ktorá si udržala svoju dominanciu až do konca 80-tych rokov minulého storočia 

(obrázok 1). Po roku 1990 nastal prepad intenzity plodnosti v mladších vekových skupinách. 

Intenzita plodnosti u -násťročných žien (do 20 rokov) bola charakteristická tým, že ešte na 

začiatku 90-tych rokov minulého storočia predstavovala tretiu najpočetnejšiu vekovú skupinu 

žien v intenzite plodnosti, a to po vekových skupinách 20-24 a 25-29 ročných žien (obrázok 

1). V posledných rokoch veková skupina najmladších žien (do 20 rokov) registruje mierny 

nárast v intenzite plodnosti. Dôvodom je prítomnosť určitej špecifickej skupiny žien, ktorá 

svoju reprodukčnú cestu napĺňa už vo veľmi mladom veku a prikláňa sa tak ku skorému 

materstvu a rodičovstvu [3,4]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 1. Vývoj mier plodnosti žien na Slovensku v období rokov 1919-2017 
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Ďalšou časťou mojej práce bolo vytvorenie 2 mapových výstupov pomocou kartogramu. 

V rámci okresov Slovenska v období rokov 1992-1996 bolo potrebné rozmiestnenie plodnosti 

žien, respektíve podielu plodnosti do 19 rokov a od 20-24 rokov k celkovej plodnosti žien 

(obrázok 2 a obrázok 3). Okresy sú v mape zobrazené a pomenované v skratkách (príkladom 

je Revúca-RA). V rámci okresov dominantnými okresmi s najvyšším podielom plodnosti žien 

do 19 rokov boli okresy nachádzajúce sa na juhu stredného Slovenska (Veľký Krtíš-VK, 

Lučenec-LC, Rimavská Sobota-RS) a okresy vyskytujúce sa na východe Slovenska 

(Rožňava-RV, Gelnica-GL, Medzilaborce-ML). Najnižší podiel plodnosti žien tejto vekovej 

skupiny bol charakteristický pre okresy vyskytujúce sa na severe stredného Slovenska (Dolný 

Kubín-DK, Námestovo-NO, Tvrdošín-TS) (obrázok 3).  

 
 
Obr. 2. Mapa priestorového rozmiestnenia podielu plodnosti vekovej skupiny žien do 19 rokov k celkovej 

plodnosti žien v rámci okresov SR v období rokov 1992-1996 

 

 Druhým mapovým výstupom bolo rozmiestnenie plodnosti žien v rámci okresov 

Slovenska v období rokov 1992-1996, ale so zameraním na vekovú kategóriu žien od 20 do 

24 rokov (obrázok 3). Okresy s najvyšším podielom intenzity plodnosti v tejto vekovej 

skupine žien profilovali v okresoch ako Revúca (RA) a Rožňava (RV). Naopak najnižším 

podielom plodnosti žien v tejto vekovej skupine disponovali okresy nachádzajúce sa na severe 

východného Slovenska (Kežmarok-KK, Stará Ľubovňa-SL) a na severe stredného Slovenska 

(Námestovo-NO) (obrázok 3).   
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Obr. 3. Mapa priestorového rozmiestnenia podielu plodnosti vekovej skupiny žien od 20-24 rokov k 

celkovej plodnosti žien v rámci okresov SR v období rokov 1992-1996 

 
 

Záver 

 Mojou prácou by som chcela upriamiť väčšiu pozornosť na fenomén mladého a veľmi 

mladého materstva na Slovensku. Keďže pôrodnosť neplnoletých dievčat nie je vo väčšej 

miere na Slovensku skúmaná, chcela by som svojím výskumom prispieť k jej publikovaniu 

a väčšiemu záujmu, či už zo strany odbornej, tak i laickej verejnosti.  
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Abstract 

Natural increase of population in the period 1971−1975: comparison with the current state 
The main aim of the thesis is to compare the transformation of natural increase components into 

function regions of the Slovak Republic from the beginning of the 70s of the 20th century with the present 
situation. Within the theory, the reproducing situation of the 70s of the 20th century as well as the changed 
demographic model of the present are presented. Function regions of commuting which are divided into centers 
and backgrounds for better presentation spatial differentiation using the results obtained. They represent the most 
frequent and most regular movement of the population with daily periodicity. 

 
Keywords: natural changes of population; natality; mortality; crude rate; Slovakia; function region  

Úvod a formulácia cieľa  

Natalita a mortalita na Slovensku v sledovanom období 1971−1975, ako aj 

v súčasnosti pramení z dlhodobého aspektu vývoja populácie. Slovensko, krajina s bohatým 

historickým vývojom a kultúrou, prešlo počas svetových vojen, komunizmu a socializmu 

zmenami, ktoré ho vyformovali do podoby, v akej ho vidíme dnes. Pôrodnosť, resp. natalita 

je základný demografický proces formujúci reprodukciu obyvateľstva. Spolu s úmrtnosťou 

(mortalita) primárne zasahujú do populačného vývoja. [1] 

Prirodzený prírastok/úbytok, ktorý zachytáva rozdiel medzi natalitou a mortalitou je 

kľúčovým ukazovateľom pri tejto práci. Znázornenie prirodzeného prírastku/úbytku bude 

v rámci 5-ročného priemeru obdobia 1971−1975 a 2013−2017 na 1000 obyvateľov stredného 

stavu vo funkčných regiónoch dochádzky (ďalej ako FRD). Funkčný región je oblasť 

definovaná pomocou priestorových tokov alebo interakcií. Vďaka tomu, že toky do 

zamestnania predstavujú najpočetnejší a zároveň najpravidelnejší pohyb obyvateľstva s 

dennou periodicitou môžeme potvrdiť ich využite vo viacerých smeroch ako sociálno-

ekonomické analýzy, analýzy trhu práce, demografické analýzy a prognózy. [2] 

Hlavným cieľom tejto práce je porovnať funkčné regióny dochádzky pre obdobia 

1971−1975 a 2013−2017 na základe počítaných ukazovateľov a poukázať tak na zmeny, 

ktoré v jednotlivých regiónoch nastali. Funkčné regióny dochádzky delené na centrá 
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a zázemia majú lepšie znázorniť priestorovú diferenciáciu pomocou získaných výsledkov. 

Práca je tiež zameraná na hľadanie extrémnych hodnôt v rámci ukazovateľov Hrubej miery 

pôrodnosti, úmrtnosti a prirodzeného prírastku/úbytku. 

Materiál a metódy  

Prvý dôležitý krok bolo zlúčenie obcí do funkčných regiónov dochádzky. Dáta za 

úrovne obcí boli do práce získané prostredníctvom viacerých publikácií [2-4], verejne 

dostupnej databázy Štatistického úradu cez aplikáciu DATAcube [5] a prepisovaných údajov 

na základe analógového zdroja. Vďaka tabuľke, ktorá obsahovala kódy obcí a konkrétne 

funkčné regióny dochádzky, boli obce pomocou funkcie VLOOKUP pričlenené do FRD. 

Funkčné regióny sú rozdelené na centrá dochádzky a zázemia dochádzky (obrázok 1). 

 

Obr. 1. Ukážka zlúčenia obcí z roku 1975 do FRD1 

Po priradení boli dáta zredukované na údaje, ktoré už zobrazovali hodnoty za mužov 

a ženy spolu. Funkcia SUMIF následne sčítala hodnoty napríklad obyvateľov k 1.1. 1975 

v celom regióne (obrázok 2).  
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Obr. 2. Ukážka využitia funkcie SUMIF vo FRD  

Po vyššie spomínaných krokoch sme už v rámci zhotovovania konkrétnych výsledkov a 

výstupov mohli vypočítať Hrubú mieru pôrodnosti, Hrubú mieru úmrtnosti a Hrubú mieru 

prirodzeného prírastku/úbytku. Hrubé miery boli počítané ako 5 ročné priemery oboch 

sledovaných období. Matematický princíp výpočtu všetkých hrubých mier je rovnaký: 

  𝐻𝑟𝑢𝑏á 𝑚𝑖𝑒𝑟𝑎 = 𝑝𝑜č𝑒𝑡(𝑟𝑜𝑧𝑑𝑖𝑒𝑙,𝑠úč𝑒𝑡) 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑘ý𝑐ℎ 𝑢𝑑𝑎𝑙𝑜𝑠𝑡í
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑜𝑏𝑦𝑣𝑎𝑡𝑒ľ𝑜𝑣(𝑠𝑡𝑟𝑒𝑑𝑛ý 𝑠𝑡𝑎𝑣)

∗ 1000   [I.] 

Hrubé miery sa počítajú na tisíc obyvateľov stredného stavu, aby došlo k relativizácii hodnôt, 

nakoľko každá obec, okres alebo kraj má iný počet obyvateľov. V tomto prípade sa však 

súčet demografických udalostí delil číslom 5, kvôli 5 ročným priemerom. Ako stredný stav 

bola použitá hodnota zo stredu sledovaného 5-ročného intervalu.  

Prvý výstup tvorí Witthauerov graf, ktorý znázorňuje Hrubú mieru prirodzeného 

prírastku/úbytku prostredníctvom Hrubej miery pôrodnosti a úmrtnosti. Z hľadiska 

priestorového aspektu sú veľmi dôležité mapové výstupy, ktoré poukazujú na diferenciáciu 

z hľadiska jednotlivých regiónov dochádzky prostredníctvom Hrubej miery prirodzeného 

prírastku/úbytku v rámci oboch sledovaných období. 

Výsledky a diskusia  

Vytvorenie Witthauerovho grafu (obrázok 3) ako prvý výsledok hodnotenia 

znázorňuje tzv. zhluky bodov funkčných regiónov dochádzky v období 1971−1975 ako aj 

v období 2013- 2017 ako stredné hodnoty v rámci 5-ročného priemeru. Aby bol vidieť 

rozdiel medzi centrami a zázemiami v jednotlivých funkčných regiónoch dochádzky, centrá 

sú v grafe znázornené výraznejšou farbou a zázemia zasa svetlejším odtieňom rovnakej farby 
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akú majú centrá. Prvým viditeľným rozdielom medzi FRD za socialistické obdobie a FRD 

súčasného obdobia je rozličná koncentrácia zelených a modrých bodov. V hodnote približne 

20‰ (Hrubá miera pôrodnosti) a 10‰ (Hrubá miera úmrtnosti), čo vykazuje prirodzený 

prírastok okolo 10‰ je sledovaný najväčší zhluk bodov zo socialistického obdobia. Čo je 

však zaujímavé je to, že práve centrá týchto bodov sa pohybujú v miestach s vyššou 

pôrodnosťou a nižšou úmrtnosťou. Typickou črtou tohto obdobia bolo zavedenie 

pronatalitných a prorodinne orientovaných opatrení, čo súviselo aj s výraznou bytovou 

zástavbou v mestách [6]. Všetky funkčné regióny z hľadiska tohto obdobia sa nachádzajú 

v zóne prirodzeného prírastku. Funkčné regióny dochádzky znázorňujúce súčasnosť sa však 

nachádzajú aj v zóne prirodzeného úbytku. Väčšina modrých bodov už nie je tak rozptýlená 

ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Môže to byť spôsobené všeobecným 

demografickým trendom znižovania pôrodnosti [7]. Významný vplyv na jednotlivé centrá a 

zázemia má tiež veková štruktúra obyvateľstva. 

 

 

Obr. 3. Witthauerov graf znázorňujúci centrá a zázemia FRD v roku 1973 a 2015 

Obrázok 4 zachytáva Hrubú mieru prirodzeného prírastku/úbytku v centrách 

a zázemiach funkčných regiónoch Slovenska na základe 5-ročného priemeru rokov 

1971−1975 a 2013−2015.  Tento mapový výstup predstavuje zmenu vo vývoji prirodzeného 

pohybu vo FRD. Kým v období 1971−1975 nezaznamenávame žiaden iný úbytkový región 

okrem Štúrovo-zázemie, v období 2013−2017 už prevláda úbytok v centrách a aj 
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v zázemiach. Prevaha úbytkových regiónov je najmä na západnom a strednom Slovensku. 

Niektoré regióny ako Trnava, Skalica, Liptovský Mikuláš a ďalšie sú zaujímavé tým, že ich 

zázemia vykazujú prirodzený úbytok a centrá zasa prirodzený prírastok. Výrazným faktorom 

ovplyvňujúci tento jav je koncentrácia mladšieho a produktívneho obyvateľstva do centier, 

kde sú vhodné pracovné príležitosti, rozvinutá dopravná infraštruktúra, inštitúcie a lepšie 

podmienky pre založenie rodiny. Bratislavský región znázorňuje prírastok aj v zázemí ako 

dôsledok prebiehajúcej suburbanizácie v súčasnosti. Regióny na severe Slovenska sú 

ovplyvňované najmä náboženskou štruktúrou, čo je podmienené zvýšenou mierou pôrodnosti 

oproti ostatným regiónom. Zvýšená miera pôrodnosti bola zaznamenaná aj vo viacerých  

centrách a zázemiach na východe Slovenska. Úbytkové zázemia sú viditeľné aj na krajnom 

vchode Slovenska pri hraniciach s Ukrajinou, kde je koncentrácia poproduktívneho 

obyvateľstva, ktoré výrazne ovplyvňuje vekovú štruktúru regiónu. 

 

Obr. 4. Mapa hrubej miery prirodzeného prírastku/úbytku vo funkčných regiónoch dochádzky v období 

1971−1975 a 2013−2017 
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Záver  

Touto príspevkom som chcela priblížiť zmenu vo vývoji prirodzeného pohybu vo 

FRD na Slovensku. Oproti 70. rokom nastala výrazná zmena takmer vo všetkých regiónoch 

dochádzky. Tento jav ovplyvňujú viaceré faktory. Ide najmä o všeobecný trend znižovania 

pôrodnosti a s tým spojené prevrátenie demografických hodnôt, ktoré kedysi predstavovali na 

1. mieste dieťa, na 2. mieste rodinu a na 3. mieste kariéru a osobné záujmy.  Postupný vývoj 

spoločnosti spôsobil prevrat týchto hodnôt a na 1. mieste sa dnes nachádza kariéra a osobné 

záujmy, na 2. mieste partnerské spolužitie a na 3. mieste dieťa.  V neposlednom rade môžeme 

pozorovať aj proces suburbanizácie, ktorý už prebieha vo viacerých regiónoch.  
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Abstract 
The Spatial Autocorelation of Induced Abortion in Slovakia 
The second demographic revolution brings changes to demogeography of Slovakia. It has many 

implications in demographic behavior, which means lowering birth rates, increasing rates of cohabitations etc. 
The aim of this paper is to examine the spatial autocorrelation of induced abortion in Slovakia, using one of the 
techniques of spatial science – spatial autocorrelation. 
 

Keywords: spatial autocorrelation; induced abortion; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Priestorovú autokoreláciu možno považovať za jednu zo základných metód 

priestorovej analýzy, ktorú možno definovať ako kvantitatívny výskum javov, ktoré sa 

prejavujú v priestore [1]. Do takejto analýzy vstupujú priestorové dáta definované v troch 

kategóriách, a to v atribúte (hodnota sledovaného znaku), priestor a čas. Priestorové dáta 

vykazujú vo všetkých spomenutých kategóriách určitú mieru variability, ktorá je závislá od 

viacerých vnútorných, ale aj vonkajších faktorov. Jedným z nich je priestorová autokorelácia, 

ktorú Cliff a Ord [2] definujú ako stav, keď prítomnosť určitého znaku v území spôsobuje 

vyššiu pravdepodobnosť rovnakého znaku v susedných územiach, predmetný znak vykazuje 

priestorovú autokoreláciu. 

Priestorová autokorelácia sa, aj v zmysle uvedeného, často interpretuje 

prostredníctvom prvého zákona geografie, ktorý sformuloval Tobler [3].: „Everything is 

related to everything else, but nearer things are more related than distant things“. Všetko 

súvisí so všetkým no to, čo si je polohou bližšie súvisí viac ako to, čo je od seba vzdialenejšie. 

Priestorové dáta blízko seba lokalizovaných priestorových jednotiek teda môžu vykazovať 

tendenciu približovať sa hodnotami atribútov. Podobnosť hodnôt navyše môže byť 

premenlivá v čase. 

Jednou z oblastí, ktorá je pomerne často skúmaná práve štatistikami priestorovej 

autokorelácie, je populačný vývoj. Súčasné zmeny v populačnom vývoji Slovenska sa dajú 

označiť ako súvisiace s druhým demografickým prechodom tak, ako ho definoval van de Kaa 
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[4]. Výskum populácie a jej vývoja prostredníctvom metódy priestorovej autokorelácie však 

v našich podmienkach príliš časté nie je. V nasledujúcich riadkoch sa preto pokúsime 

o aplikáciu metódy na index umelej potratovosti ako jedného z ukazovateľov, ktoré úzko 

súvisia práve s priebehom druhého demografického prechodu,  

 

Materiál a metódy 

Priestorovú autokoreláciu je možné merať viacerými spôsobmi. Zhodne však dávajú 

do špecifického (matematického) vzťahu hodnoty atribútu a priestorovú podobnosť 

lokalizácie atribútov [5]. Možno využiť dva druhy štatistík priestorovej autokorelácie, a to 

globálne a lokálne. Zatiaľ čo globálne štatistiky priestorovej autokorelácie poukazujú na 

prítomnosť, resp. intenzitu, priestorovej autokorelácie prostredníctvom jednej hodnoty pre 

celý súbor priestorových jednotiek, lokálne štatistiky priestorovej autokorelácie definujú 

intenzitu priestorovej autokorelácie pre každú priestorovú jednotku. Druhá kategória štatistík 

tak má väčšiu citlivosť a dokáže poukázať aj na malé zhluky priestorových jednotiek, 

u ktorých priestorové dáta preukazujú priestorovú autokoreláciu. 

 V analýze použijeme lokálnu štatistiku priestorovej autokorelácie 𝐺𝑖(𝑑) od autorov 

Getisa a Orda: 

 

 
𝐺𝑖(𝑑) =

∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗 (𝑑)𝑥𝑗
∑ 𝑥𝑗𝑗

, [I.] 

kde 𝑤𝑖𝑗 označuje priestorové váhy a 𝑥𝑗 hodnotu atribútu, pričom je potrebné zachovať 

podmienku j≠i. Štatistika tiež obsahuje obmedzenie vzdialenosti priestorových jednotiek i a j 

v podobe konštanty (d).  

 Vzhľadom na charakter štatistík priestorovej autokorelácie je potrebné testovať aj 

pravdepodobnosť výskytu priestorovej autokorelácie. V súčasnosti je azda najčastejšie 

používané z-skóre, ktoré vyjadruje stupeň pravdepodobnosti štatistickej významnosti, a to pre 

každú priestorovú jednotku, ktorá vstupuje do analýzy. Pri normálnom rozdelení hodnôt 

v intervale (–1,96 až +1,96) sú tieto hodnoty považované za štatisticky nevýznamné (tabuľka 

1). V prípade hodnôt mimo tohto intervalu však už ide o signifikantné hodnoty, v prípade 

hodnôt vyšších ako 1,96 ide o pozitívnu, nižších ako -1,96 negatívnu priestorovú 

autokoreláciu. 
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Tab. 1. Hraničné hodnoty signifikancie (z-skóre) 

pravdepodobnosť javu z-skóre 
90 % -1,65 < z > +1,65 
95 % -1,96 < z > +1,96 
99 % -2,58 < z > +2,58 

  

Mieru umelej (indukovanej) potratovosti sme zachytili prostredníctvom hrubej miery umelej 

potratovosti, ktorá je definovaná ako počet umelých potratov pripadajúcich na 1000 

obyvateľov stredného stavu. Vzhľadom na to, že sme pracovali s ročnými údajmi za obce, 

použili sme ročné priemery päťročného obdobia medzi rokmi 2013 až 2017. 

 

Výsledky a diskusia 

 Hodnoty indexu umelej potratovosti vykazujú v obciach Slovenska značnú variabilitu. 

Najvyššie hodnoty miery (vyše 20 ‰) možno pozorovať v niekoľkých obciach 

lokalizovaných prevažne na južnom Slovensku. Takéto zistenie je v súlade s predpokladom 

pretrvávania „politiky jednodetstva“ tohto regiónu.  

 

 
Obr. 1. Hodnoty hrubej miery umelej potratovosti v obciach Slovenska 

(ročný priemer obdobia rokov 2013 - 2017) 
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Lokálna Getisova a Ordova štatistika 𝐺𝑖(𝑑) poukazuje na štatisticky signifikantnú 

koncentráciu obcí s vysokými hodnotami hrubej miery umelej potratovosti najmä na juhu 

stredného Slovenska, a to na veľkej ploche okresov Rimavská Sobota, Revúca a Ružňava, 

v Leviciach a okolí, Košiciach a okolí, na Časti Východoslovenskej nížiny a čiastočne aj 

v Horehroní a pod Tatrami. Na druhej strane, je viditeľný výrazný zhluk obcí v oblasti Šariša 

a čiastočne aj Spiša, ktorý znamená koncentráciu obcí s nízkymi hodnotami hrubej miery 

umelej potratovosti. Tie sú lokalizované aj v zhluku na rozhraní Liptova a Oravy a v Turci.  

 
Obr. 2. Lokálna Getisova a Ordova štatistika priestorovej autokorelácie hrubej miery umelej potratovosti 

(ročný priemer obdobia rokov 2013 - 2017) 

 

Záver 

 Výskum priestorovej autokorelácie vykazuje v prípade priemerných hodnôt za roky 

2013 – 2017 u miery hrubej potratovosti zaujímavé výsledky. Na jednej strane možno 

konštatovať potvrdenie predpokladov významnej koncentrácie vysokých hodnôt miery 

v oblasti okresov Rimavská Sobota, Revúca a Lučenec a tiež koncentrácie nízkych hodnôt 

v oblasti Šariša a Spiša. Azda trochu prekvapujúcim faktom z takéhoto výskumu je absencia 

významnejšej koncentrácie nízkych hodnôt najmä na Orave, ktoré preukázali staršie 

výskumy. 
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Abstract 
The Spatial Weights Matrix in Spatial Autocorrelation Statistics 
In many cases one has to consider, if the spatial distribution of a phenomena has its own pattern or not. 

The values of spatial data has strong tendency to cluster in space. In situations of clustering within the 
neighbouring or close spatial units the phenomenon exhibits spatial autocorrelation. The statistics of spatial 
autocorrelation takes into account the attribute and spatial similarity. A few different measures of spatial 
autocorrelation exists, but one has to choose not only which of them to use, but moreover which of the existing 
ways to define spatial contiguity or distance of spatial units to use to examine the presence of spatial 
autocorrelation. The paper consists of examination of the number of neighbours in most common ways of 
definining of spatial contiguity.  
 
Keywords: spatial autocorrelation; spatial weights matrix; spatial contiguity.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Priestorovú autokoreláciu možno považovať za jednu z metód priestorovej vedy, ktorá 

sa sústreďuje na úlohu priestoru ako fundamentálneho činiteľa, ktorý ovplyvňuje nielen 

územné usporiadanie spoločnosti, ale aj činnosť a správanie jej jednotlivých členov [1]. Pri 

štúdiu priestorového usporiadania je často potrebné  položiť si otázku, do akej miery súvisí 

výskyt určitého znaku v priestorovej jednotke s jeho výskytom v ďalších, susedných, resp. 

blízkych priestorových jednotkách. V prípadoch, kedy sa pravdepodobnosť takéhoto výskytu 

zvyšuje alebo znižuje, možno hovoriť o priestorovej autokorelácii [2]. 

Ako sme už naznačili, v prípade priestorovej autokorelácie je nutné rozlišovať jej dve 

možné formy – pozitívnu a negatívnu priestorovú autokoreláciu. Pod pozitívnou priestorovou 

autokoreláciou môžeme rozumieť koncentráciu priestorových jednotiek s podobnými, resp. 

rovnakými hodnotami znaku/atribútu, v susedných, resp. polohou blízkych priestorových 

jednotkách. V priestore možno badať výskyt zhlukov hodnôt. Naopak, v prípade negatívnej 

priestorovej autokorelácie ide o také situácie, kedy susedné, alebo blízke priestorové jednotky 

nadobúdajú rozdielne hodnoty. Priestorová autokorelácia sa nemusí prejavovať v celom 

sledovanom území, naopak, môže sa prejavovať len v niektorých priestorových jednotkách 

a v rôznej intenzite. Možno tiež podotknúť, že prípady negatívnej priestorovej autokorelácie 

sa objavujú podstatne zriedkavejšie ako prípady pozitívnej priestorovej autokorelácie [3].  

Pojem priestorová autokorelácia treba vnímať v troch rovinách, a to ako pomenovanie 
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procesu, dôsledok procesu a metódu výskumu. Výsledky analýz sú ovplyvnené výberom 

štatistiky priestorovej autokorelácie, ale aj tým, akým spôsobom je zohľadnená susednosť, 

resp. vzájomná vzdialenosť priestorových jednotiek. Druhý spomenutý aspekt pritom nie je 

priamo definovaný štatistikami priestorovej autokorelácie. Do značnej miery sa tu môže 

uplatniť subjektivita a preferencia autora analýzy, pričom existuje viacero spôsobov, ktoré 

možno využiť pre potreby vyjadrenia susednosti alebo vzdialenosti priestorových jednotiek. 

Cieľom príspevku je ponúknuť stručné porovnanie dvoch najčastejšie využívaných prístupov.  

 

Materiál a metódy 

Doposiaľ bolo formulovaných viacero štatistík priestorovej autokorelácie [2]. Všetky 

sa však zaoberajú priestorovými dátami a spôsobom ich priestorového usporiadania. 

Priestorové dáta sú definované v troch rovinách, a to v čase, či už ide o určitý okamih alebo 

časový interval, exaktne definovanou polohou dát v priestore a hodnotou atribútu, ktorá 

popisuje rozloženie hodnôt skúmaného atribútu v priestore.  

Štatistiky priestorovej autokorelácie možno rozdeliť do dvoch skupín. Globálne 

štatistiky priestorovej autokorelácie hodnotia testovaný súbor priestorových jednotiek ako 

celok, pričom vyhodnocujú intenzitu výskytu priestorovej autokorelácie v súbore, a to 

prostredníctvom jedinej hodnoty. Takýto prístup však neposkytuje možnosť dostatočne 

detailne odhaliť tie časti priestoru, v ktorých sa prejavuje priestorová autokorelácia 

intenzívne. Najmä z tohto dôvodu vznikli v 90. rokoch minulého storočia lokálne štatistiky 

priestorovej autokorelácie, ktoré hodnotia všetky priestorové jednotky súboru osobitne. 

Vyhodnotia teda intenzitu priestorovej autokorelácie každej priestorovej jednotky a zvyšku 

testovaného súboru. Takýmto prístupom je možné odhaliť v priestore také jeho časti, kde sa 

prejavuje zhlukovanie podobných, resp. nepodobných hodnôt atribútu. 

Základný vzťah, ktorý využívajú štatistiky priestorovej autokorelácie, možno vyjadriť 

ako skalárny súčin matíc , ktorý zachytáva vzájomný vzťah hodnôt atribútu a ich priestorovú 

podobnosť [3]. Priestorová podobnosť je najčastejšie vyjadrená prostredníctvom priestorovej 

kontiguity (contiguity), resp. susednosti alebo funkcie vzdialenosti priestorových jednotiek [7, 

8, 9], a to vo forme priestorových váh. Uvedené možno vyjadriť vzťahom: 

 

 

 

[I.] 

kde  označuje priestorové váhy a  atribútovú podobnosť. Hodnoty wij a xij, ktoré tu 

vystupujú ako premenné, možno zapísať vo forme matíc Wij, resp. Xij.  V súčasnosti azda 
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najvyužívanejšou štatistikou priestorovej autokorelácie je lokálna Moranova štatistika Ii  [4]  

ktorá vznikla modifikáciou globálnej Moranovej štatistiky I Anselinom [5]: 

 

 
[II.] 

Zatiaľ čo atribútovú podobnosť definujú (najmä v prípade globálnych štatistík) 

v rôznych formách priamo štatistiky priestorovej autokorelácie, priestorové váhy sú určené, 

vzhľadom na štatistiky priestorovej autokorelácie, externe. Okrem štatistiky samotnej tak 

výsledok analýzy priestorovej autokorelácie významne ovplyvňuje aj spôsob definície 

priestorových váh [6]. V nasledujúcich častiach sa budeme venovať určeniu matice 

prostredníctvom priestorovej kontiguity, keďže ide o najčastejšie využívaný postup. 

Priestorovú kontiguitu možno zachytiť viacerými spôsobmi. V prípade areálových dát 

sa najčastejšie využíva prítomnosť spoločnej hranice, pričom sa na jej základe pripisuje 

priestorovým jednotkám priestorová váha 1 v prípade prítomnosti spoločnej hranice alebo 

hodnota 0 v prípade neexistencie spoločnej hranice uvažovaných priestorových jednotiek. 

Uvedené predstavuje apriórny spôsob určenia priestorovej kontiguity, ktorý nezohľadňuje 

intenzitu vzájomných väzieb medzi priestorovými jednotkami. K zohľadneniu smerovania 

a intenzity vzájomných väzieb možno pristúpiť zavedením obmedzenia pre určenie kontiguity 

(obrázok 1). 

 
Obr. 1. Schémy spôsobov určenia kontiguity priestorových jednotiek 

(2.A – lineárny, 2.B – veža, 2.C – biskup, 2.D – kráľovná) 
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V zidealizovanom pravidelnom členení priestoru na deväť rovnako veľkých 

priestorových jednotiek rovnakého tvaru, zobrazuje prípad A – lineárny, prisudzovanie 

susednosti len lineárne; v prípade B – veža, pri zdieľaní spoločnej hranice; v prípade C – 

biskup, pri zdieľaní spoločných rohov; prípad D – kráľovná, prisudzuje priestorovú kontiguitu 

všetkým takým priestorovým jednotkám, ktoré majú spoločnú hranicu. 

Uvedený spôsob možno považovať za najjednoduchší. Jeho určitou modifikáciou, 

resp. rozšírením, možno zohľadniť dĺžku spoločnej hranice priestorových jednotiek. Takýto 

prístup vychádza z predpokladu, že u tých priestorových jednotiek, ktoré zdieľajú dlhšiu 

spoločnú hranicu, bude miera vzájomného vplyvu, a teda aj ich priestorová autokorelácia, 

silnejšia. V takto definovanej susednosti priestorových jednotiek dostanú priestorové váhy 

priestorovej jednotky i so všetkými susednými priestorovými jednotkami j hodnoty, ktoré 

budú korešpondovať s dĺžkou ich spoločnej hranice. 

 V prípadoch, kedy sa predpokladá, že vplyv priestorových jednotiek siaha ďalej ako 

len do bezprostredne susedných priestorových jednotiek, sa uvažuje o priraďovaní susednosti 

aj ďalším priestorovým jednotkám. V takomto prípade možno hovoriť o susednosti prvého 

a ďalších stupňov, pričom susedné priestorové jednotky j prvého stupňa sú tie, ktoré majú 

spoločnú hranicu s priestorovou jednotkou i. Priestorové jednotky druhého stupňa susednosti 

spájajú s priestorovou jednotkou i priestorové jednotky prvého stupňa susedstva (vzhľadom 

na rovnakú priestorovú jednotku i. Hodnoty priestorových váh v zásade nepriamo úmerne 

klesajú so zvyšujúcim sa stupňom susedstva.   

 

  

Výsledky a diskusia 

 Pre nasledujúcu časť sme využili softvér GeoDa, ktorý je jedným z globálne 

najpoužívanejších softvérov pre zachytenie priestorovej autokorelácie prostredníctvom 

lokálnych a globálnych štatistík priestorovej autokorelácie. Prostredníctvom softvéru sme sa 

pokúsili o identifikáciu počtu susedných priestorových jednotiek s využitím dvoch 

najčastejšie využívaných foriem definície kontiguity, a to rook a queen (obr.1) v súbore obcí 

Slovenska.  

 Oba spôsoby (veža a kráľovná) identifikovali pre jednotlivé obce v Slovenskej 

republike 1 až 27 susedných obcí (Tabuľka 1). Možno konštatovať, že podľa spôsobu veža 

bolo v desiatkach obcí identifikovaných menej susedných obcí ako spôsobom kráľovná, a to 

pri početnosti 1 až 5 susedov. Spôsob kráľovná naopak definoval viac obcí s počtom 

susedných obcí 6 až 19. Oba spôsoby definovali po jednu obec s 22, 24 a 27 susednými 
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obcami. Najvyšší absolútny rozdiel, 22 obcí (3,07 %), bol zistený v kategórii 5 susedných 

obcí, najvyšší relatívny rozdiel v kategórii 13 susedných obcí, a to 4 spôsobom veža a 6 

spôsobom kráľovná (rozdiel 1/3).  

 
Tab. 1. Početnosť počtu susedných priestorových jednotiek podľa typu veža a kráľovná 

Počet 

susedných 

priestorových 

jednotiek 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

veža 3 47 225 518 716 568 367 214 131 60 29 22 4 8 

kráľovná 1 45 211 499 694 588 375 227 135 67 29 24 6 7 

Počet 

susedných 

priestorových 

jednotiek 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

 

18 

 

 

 

19 

 

 

 

20 

 

 

 

21 

 

 

 

22 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

 

 

26 

 

 

 

27 

 

 

 

28 

veža 5 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

kráľovná 4 4 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

 

Záver 

Testované dva najčastejšie spôsoby definovania hodnôt matice priestorových váh 

v štatistikách priestorovej autokorelácie definujú rozdielne počty susedných obcí. Vzhľadom 

na to, že spôsob veža obmedzuje klasifikáciu obcí ako susedných, je ho možné použiť 

v situáciách, kedy predpokladáme, že intenzita vzájomných väzieb je medzi obcami nižšia, 

resp. že ide jav, ktorého vplyv sa v priestore šíri menej intenzívne. Predkladané porovnanie 

početnosti počtu susedných obcí však nepreukazuje významné rozdiely, možnosť obmedzenia 

počtu susednosti je tak týmto spôsobom neveľká. Tieto dva spôsoby zároveň nereflektujú 

prirodzené vzťahy a väzby v regióne, ktoré môžu byť obmedzené bariérami rôznych druhov, 

väzba aj susedných obcí tak môže byť prerušená. Výhodou využitia spomenutých postupov je 

však ich dostupnosť a jednoduchosť, ktorá môže napomôcť interpretovateľnosti takto 

získaných výsledkov pri hodnotení priestorovej autokorelácie. 
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Abstract 
The future of community gardens as an alternative to fresh and healthy food in the city of Bratislava.  
The post is focused on the future of community gardens in the city of Bratislava. The paper examines 

threats from the viewpoint of community garden managers and deals with the negative effects that threaten 
community gardens. By evaluating the positive and negative experiences and perceptions of community garden 
managers is outlined their further development in Bratislava. Community gardens became a place for recreation, 
social and community development. The most serious threats to the functioning of community gardens in the 
future may be misunderstanding among members, diminishing members' interest, vandalism problems or 
developers' interest. Managers see the future of community gardens in the development of urban agriculture and 
the space of gardens and community development.  
 

Keywords: community gardens; the future; community building; Bratislava 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Spilková et al. [1] vnímajú komunitnú záhradu ako otvorený priestor riadiaci 

a prevádzkujúci členmi miestnej komunity, v ktorej sa pestujú potraviny alebo kvety, pričom 

celková plocha záhrady je kolektívna. Akákoľvek pozitívna participácia obyvateľov miest 

podieľajúcich sa na tvorbe komunitných záhrad má vplyv na ich sociálny život. Komunitné 

záhrady sú chápané ako spôsob komunikácie a vytvárania sociálnych vzťahov [2]. Možno ich 

priradiť k formám alternatívnych potravinových sietí, v ktorých sú producenti zároveň aj 

spotrebitelia [3].  

Príspevok je zameraný na budúcnosť komunitných záhrad, ako alternatíva pestovania 

čerstvých plodín v mestskom prostredí. Pestovanie plodín a výroba potravín sa vo 

všeobecnosti pokladá za základnú funkciu komunitných záhrad, avšak záhrady vytvárajú aj 

iné, ďalšie výhody. Podporujú zdravý životný štýl, rozvoj komunity a súdržnosť [4, 5]. 

Komunitné záhrady napomáhajú zlepšiť rodinám potravinovú sebestačnosť, prísun čerstvých 

potravín v čase pestovateľskej sezóny a vylepšenie finančnej situácie [6]. Armstrong [7] 

uvádza, že komunitné záhrady prispievajú k mentálnemu duševnému zdraviu a podporujú 

fyzickú aktivitu členov záhrad. Ako jedna z foriem alternatívnych potravinových sietí 

predstavuje významný systém ekologickej udržateľnosti a zodpovednosti za potravinovú 
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bezpečnosť. Ako bude pokračovať ich ďalší rozvoj na území mesta Bratislava? Čo považujú 

správcovia komunitných záhrad za najväčšie ohrozenie fungovania záhrad v budúcnosti? 

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť tému komunitných záhrad v zmysle 

zodpovedania uvedených výskumných otázok:  

O1: Sú komunitné záhrady na území mesta Bratislava ohrozované negatívnymi 

vplyvmi? Ide o zhodnotenie ohrození z pohľadu správcov komunitných záhrad. 

O2: Aká je budúcnosť komunitných záhrad na území mesta? Zhodnotením 

pozitívnych a negatívnych skúseností a percepcií správcov komunitných záhrad je načrtnutý 

ich ďalší vývoj v Bratislave. 

 

Materiál a metódy 

Zber dát o komunitných záhradách a ich členoch prebiehal troma metodologickými 

postupmi: i) dotazníkový prieskum a ii) pološtruktúrovaný rozhovor so správcami, iii) terénny 

výskum s pozorovaním a fotodokumentáciou. Pri výskume alternatívnych potravinových sietí 

(ďalej APS) [8] sa vo veľkom využívajú kvalitatívne metódy na úkor kvantitatívnych metód 

[9]. Zdroje dát APS zväčša obsahujú iba geograficky, časovo a tematicky obmedzenú vzorku, 

preto neexistuje dostatočné množstvo kvantitatívnych štúdií o APS [10].  

Prvý metodologický postup – Dotazníkový prieskum so správcami (n = 11) 

komunitných záhrad bol realizovaný pri osobnom stretnutí [11]. Dotazník obsahoval štyri 

sekcie. Prvá z nich bola zameraná na základné informácie (počet členov, pohlavie, vek, 

rozloha pozemku a pod.). Druhá sekcia riešila fungovanie komunitnej záhrady (forma 

organizácie, vplyv mesta, financovanie, úloha správcu a pod.). Zhodnotenie členov 

komunitnej záhrady bolo základom tretej sekcie. Otázky poslednej, štvrtej sekcii boli 

sústredené na zhodnotenie budúcnosti komunitných záhrad v Bratislave.  

Druhý metodologický postup primárneho zberu dát vychádzal z pološtruktúrovaných 

rozhovorov [12] so správcami (n = 11) komunitných záhrad. Išlo o pološtruktúrované 

rozhovory počas mesiaca január 2018 so všetkými správcami komunitných záhrad. Cieľom 

pološtruktúrovaných rozhovorov bolo zhodnotiť rozdiely vo vnútornej organizácii, forme, 

funkčnosti, lokalizácii komunitných záhrad a i., zhodnotiť reflexie správcov komunitných 

záhrad na členov (kto sú, aké vzťahy prevládajú v komunitných záhradách, akým spôsobom 

získavajú členov, aké sú najčastejšie dôvody vystúpenia a pod). Pološtruktúrované rozhovory 

trvali od 45 do 90 min a boli zaznamenané na diktafón a následne prepísané. Práve dáta 

z pološtruktúrovaných rozhovorov tvorili bázu kvalitatívneho prístupu analýzy komunitných 

záhrad v Bratislave.  
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Tretím metodologickým postupom zberu dát bol terénnych výskum s pozorovaním 

a fotodokumentáciou fotografií komunitných záhrad [13, 14]. Pozorovanie 

a fotodokumentácia komunitných záhrad prebiehali v jarných mesiacoch v roku 2018. Cieľom 

terénneho výskumu bolo pozorovať sociálne vzťahy a interakcie medzi členmi komunitných 

záhrad. 

 

Výsledky a diskusia 

Na území mesta Bratislava sa v súčasnosti nachádza 131 fungujúcich komunitných 

záhrad (ďalej KZ). Trend zakladania KZ v Bratislave existuje už od roku 2012, kedy sa začali 

objavovať prvé KZ rozrastajúce sa o nových členov. Počas ostatných rokov niektoré KZ 

zanikli z rôznych dôvodov (napr. nepredĺženie nájomnej zmluvy, predaj súkromného 

pozemku, nezrovnalosti v ústnej dohode a i.). Avšak, vo všeobecnosti možno konštatovať, že 

rozvoj KZ zaznamenal za ostatné roky vzostup. Keďže KZ reprezentujú relatívne nový 

a populárny spôsob pestovania čerstvých plodín a vytvárania komunít v urbánnom prostredí 

na Slovensku, snahou tohto príspevku bolo riešenie problému budúceho vývoja KZ 

v Bratislave. Z pohľadu záujmu o členstvo v KZ možno predpokladať zvyšujúci záujem 

obyvateľov mesta. Výskum poukázal, že až 60 % členov KZ sú ich členmi menej ako jeden 

rok (od roku 2017). Za ostatné dva roky (2016 - 2017) sa členmi KZ stalo 76 % všetkých 

súčasných členov KZ.  

 Z pohľadu správcov KZ možno vychádzať z odpovedí na tri otázky. Odpovede na 

prvú z nich: „Čo vnímate ako najväčšie ohrozenie pre fungovanie vašej KZ v budúcnosti?“ 

vychádzajú z dvoch ohrození. Menšia skupina správcov KZ vníma ako ohrozenie 

„nedorozumenia medzi členmi“ alebo „vzťah na sídlisku so susedmi záhradky“. Je potrebné 

upozorniť aj na negatívne sociálne javy, akými sú vandalizmus a krádeže. Jeden zo správcov 

KZ vníma ako najväčšie ohrozenie „frustráciu z krádeží“, ďalší sa vyjadruje nasledovne: 

„Problémom je vandalizmus, niekto k nám chodí do záhrady pravidelne kradnúť, bezdomovci 

zas chodia oberať zeleninu alebo nám vypúšťajú vodu a zámerne škodia. Pravdepodobne je to 

niekto z reštituentov, pretože každá vinica je v reštitučnom konaní, ... hnevajú nás tieto 

krádeže a nevieme čo s tým robiť.“ Správcovia takmer všetkých KZ vnímajú väčšie ohrozenie 

fungovania KZ zo strany majiteľov pozemkov, resp. mestskej časti alebo developerov 

„neochota mesta/mestskej časti pomôcť KZ, developerské snahy o zastavanie územia“, 

1 Údaj zo dňa 4. marec, 2019.  
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„záujem developerov, pokles záujmu zo strany členov, drahý budúci nájom“ alebo „zabratie 

pozemku mestom“. 

  Odpovede na druhú otázku k budúcnosti KZ na území mesta: „Pokúste sa opísať vašu 

KZ v budúcnosti (o 5 - 10 rokov).“ možno rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina odpovedí 

rieši rozvoj mestského poľnohospodárstva a priestoru. „Rozšírenie KZ o ihrisko, hojdačku, 

šmýkačku. Vytvárať vyvýšené záhony na skvalitnenie pôdy, spolupráca s budúcimi obyvateľmi 

nových developerskych projektov, väčší verejno-prospešný rozmer.“ (rozlohou veľká KZ, 

počtom členov malá KZ). „Vytvorenie vertikálnej záhrady na stene, celá plocha záhrady bude 

využívaná na pestovanie, bude hotový chodník. Ľudia ktorí sú tu teraz, budú tu aj o 5 rokov.“ 

(stredne veľká KZ rozlohou aj počtom členov). „Veľká výzva je nechať projekt bežať 

sebestačne. Projekt je ekonomicky neutrálny, financie sú dobre nastavené prostredníctvom 

členských príspevkov, správa záhrady je dobre rozdelená.“ (rozlohou aj počtom členov veľká 

KZ). Druhá, početnejšia, skupina odpovedí správcov je zameraná na rozvoj komunity. 

„Príjemná zelená oáza pri Dunajskom nábreží poskytujúca miesto na oddych členom a 

návštevníkom komunitnej dielne Cyklokuchyňa aj okoloidúcim, obklopená ďalšími 

komunitnými projektami.“ (rozlohou stredne veľká KZ, počtom členov malá KZ). „Menej 

sústredenia na pestovanie v boxoch, vytvárať miesto na stretávanie, grilovačky, aby sa deti 

mali kde hrať. Vytvárať neobvyklé miesto so silným komunitným charakterom.“ (rozlohou aj 

počtom členov veľká KZ). „Aby záhrada fungovala, aby to bola záhrada spoločnej komunity, 

aby fungovala ako taká sociálna bunka. Aby bola otvorená, aby sa nevytvorila sorta len 

záhradkárov.“ (rozlohou veľká KZ, počtom členov stredne veľká KZ). 

 Správcovia KZ sa mohli v otvorenej otázke vyjadriť aj k nasledujúcej otázke: 

„Navrhnite kroky pre lepšie fungovanie vašej KZ v budúcnosti.“ Možno prekvapujúco, iba 

dvaja správcovia KZ komentovali kroky budúceho fungovania KZ zvýšeným finančným 

tokom: „získanie financií na rozšírenie KZ...“ alebo „investície do obnovy záhrady 

(opravy)...“ Väčšina správcov KZ navrhuje upevnenie sociálnych vzťahov v komunite 

a zlepšenie komunikácie: „pravidelné brigády, stretávanie sa členov, sociálny kontakt, férové 

pravidlá pre všetkých“, „stabilné vedenie, komunikácia, lepšie napojenie na sídlisko“ alebo 

„lepšia participácia členov, aby každý člen vnímal zodpovednosť, účasť na brigádach 

a podujatiach.“ Len jeden zo správcov sa na otázku lepšieho fungovania KZ zameral na tému 

podpory vedenia mesta (Magistrátu) nasledovne: „žiadame granty... nevidím v tom význam, 

peniaze nezmenia stav čo tu je. Zmenila by to poriadna spolupráca s mestom, ale vedenie 

mesta (Magistrát) nič nezmení. Mesto by malo projekty systémovo podporovať, malo by mať 

vytvorenú politiku, kde pomáha ľudom, ktorí chcú takéto veci robiť a hľadajú pozemky pre 
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vznik záhrad. Nechcem, aby sme s Magistrátom založili ďalšiu záhradu, ale chcem, aby sme 

spolu vytvorili systém, ako si ľudia môžu zakladať záhrady... a to sa nedá v žiadnom prípade. 

Nikto tam nie je, kto by mal kompetencie riešiť to.“ Istá pasívna pozícia zo strany samosprávy 

vychádza aj z absencii termínu „komunitná záhrada“ v plánovacích dokumentoch samospráv 

[12]. Možno konštatovať, že chýbajúce pravidlá a neexistujúca proaktívna politika lokálnych 

inštitúcií s cieľom podporiť občianske aktivity a usmerňovať urbánne premeny, sú hlavnou 

brzdiacou pákou podpory verejného priestranstva z pohľadu lokálneho aktivizmu [15]. 

 

Záver 

Predkladaný príspevok je zameraný na zhodnotenie budúcnosti komunitných záhrad 

na území mesta Bratislava ako miesta pestovania plodín, oddychu a relaxu, stretávania členov 

komunitných záhrad a budovania komunity. Bratislavské komunitné záhrady získali v 

uplynulých rokoch väčšiu popularitu, pričom zaangažovanosť miestnych spoločenstiev má 

vzostupný trend. Výskum poukázal na negatívne vplyvy, ktoré by mohli v budúcnosti ohroziť 

fungovanie komunitných záhrad. Za najväčšie ohrozenie fungovania KZ v budúcnosti 

považujú správcovia zlé sociálne vzťahy medzi členmi, problém nájomných zmlúv, 

developerské snahy o zastavanie územia či vandalizmus a krádeže (O1).  

Odpovede správcov na otázku k budúcnosti KZ na území mesta Bratislava (O2) sú 

zamerané na upevnenie vzťahov v komunite a v rozvoji samotného priestoru komunitnej 

záhrady (dostavba ihriska, hojdačky, funkčné usporiadanie). Pre lepšie fungovanie KZ v 

budúcnosti správcovia navrhujú aj zvýšenie financií či väčšiu podporu zo strany vedenia 

mesta (Magistrátu). 
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Abstract 
Expenditure on research and development as inputs into the innovation process - spatial analysis in the 
regions of Slovakia in years 2005-2017 
Inputs in the innovation process, including research and development expenditures and R&D personnel, 

influence the overall innovation environment of the company, region or state, as well as the overall 
competitiveness. The aim of this paper is to analyse level and spatial distribution of expenditure on R&D, using 
relative data in relation to R&D employees based on three-year moving averages, in regions of Slovakia NUTS 
III during the years 2005-2017.   
 

Keywords: expenditure; research and development; regions of Slovakia.  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Vstupy v inovačnom procese, kam patria aj napríklad výdavky na výskum a vývoj 

(ďalej „VaV“) a pracovníci vo VaV, ovplyvňujú celkové inovačné prostredie firmy, regiónu 

či štátu, ako aj celkovú konkurencieschopnosť [1]. Samotný obsahovo široký pojem 

konkurencieschopnosti súvisí s inklináciou a schopnosťami súťažiť, zvíťaziť a udržať si 

pozíciu na trhu, zvýšiť podiel na trhu a profit, čiže byť komerčne úspešný [1]. Dôležitá je pri 

konkurencieschopnosti mierka (národná, regionálna, lokálna), z mikroekonomického hľadiska 

ide o schopnosť firiem súťažiť, rásť a profitovať [2]. V ostatnom období sa čoraz častejšie 

objavuje pojem „znalostná ekonomika“ resp. „ekonomika založená na využívaní znalostí 

a inovácií“, pričom práve modernizácia a posun k znalostnej ekonomike je významným 

predpokladom zachovania resp. zvýšenia konkurencieschopnosti hospodárstva [3]. Podľa 

definície OECD [4] je pojem znalostná ekonomika (knowledge-based economy) používaný na 

popis trendov typických pre vyspelé ekonomiky smerujúcich k väčšej závislosti na 

znalostiach, informáciách a vysokej úrovni zručností a rovnako k rastúcej potrebe prístupu 

k nim zo strany firemného a verejného sektoru. V znalostnej ekonomike rozhodujúcu úlohu 

zohráva vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie a je postavená na znalostiach, skúsenostiach, 

kreativite a vysokej kvalifikácii [5].  

Inovačné vstupy vstupujú aj do hodnotenia inovatívnosti krajín prostredníctvom tzv. 

globálneho inovačného indexu (ďalej „GII“), ktorý skúma inovačnú kapacitu štátov a využitie 
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ich inovačného potenciálu [6]. Tento ukazovateľ pozostáva z dvoch vzájomne 

spriemerovaných parciálnych indexov, hodnotiacich vstupy a výstupy inovačných procesov 

(spolu 79 indikátorov). Vstupy sú hodnotené na základe piatich pilierov (inštitúcie a vládna 

politika, ľudský kapitál a výskum, infraštruktúra, trhové prostredie, podnikateľské prostredie), 

výstupy tvoria dva piliere (znalosti a technológie, kreatívne výstupy). Okrem toho sa na 

základe podielu čiastkového indexu inovačných výstupov a indexu inovačných vstupov 

kalkuluje tzv. index inovačnej efektívnosti (ďalej „IIE“), ktorý udáva efektívnosť inovačných 

systémov v jednotlivých štátoch. Poradie krajín podľa vyššie uvedených indexov každoročne 

zverejňuje Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) spolu s Cornell University 

a INSEAD (Institut Européen d´Administration des Affaires). V roku 2018 dosiahli najvyššiu 

hodnotu GII Švajčiarsko (skóre 68,40), Holandsko (63,32), Švédsko (63,08), Spojené 

kráľovstvo (60,13) a Singapur (59,83); v rebríčku IIE sa na prvých priečkach umiestnili 

Švajčiarsko (0,96), Luxembursko (skóre 0,94), Čína (0,92), Holandsko (0,91) a Ukrajina 

(0,90). Z postkomunistických krajín strednej a východnej Európy sa v rebríčku GII najlepšie 

umiestnili Estónsko (24. miesto; skóre 50,51), Česká republika (27; 48,75), Slovinsko (30.; 

46,87), Maďarsko (33.; 44,94), Lotyšsko (34.; 43,18) a Slovensko (36., 42,88; v hodnotení IIE 

28. miesto so skóre 0,74).   

Cieľom príspevku je prostredníctvom trojročných kĺzavých priemerov priestorovo 

analyzovať úroveň výdavkov na VaV v eurách vo vzťahu ku pracovníkom VaV a ich vývoj 

v regiónoch Slovenska úrovne NUTS III v rokoch 2005-2017.  

 

Materiál a metódy 

Údaje o výdavkoch na výskum a vývoj v eurách, o pracovníkoch výskumu a vývoja 

a ich štruktúre podľa druhu výskumu (základný resp. aplikovaný výskum, vývoj) podľa 

krajov Slovenska za roky 2005 až 2017 sme získali z databáz Štatistického úradu [7] 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR [8]. Pre zamedzenie krátkodobých 

fluktuácií a lepšiu objektivitu výskumu sme použili metódu trojročných kĺzavých priemerov, 

ktorou sme v ďalšom kroku určili relatívne údaje o výdavkoch vo vzťahu k pracovníkom 

VaV, t.j. objem výdavkov na 1 pracovníka v príslušnom kraji, a túto hodnotu sme vztiahli 

k referenčnej hodnote za Slovensko ako celok a vynásobili 100 (čiže celoslovenský priemer 

bol 100 bodov). Z pôvodného obdobia medzi rokmi 2005-2017 nám uplatnením kĺzavých 

priemerov vznikol časový interval medzi rokmi 2006 až 2016 (napr. údaj za rok 2006 bol 

trojročný priemer za roky 2005-2007). Zistené poznatky sme graficky spracovali vo forme 

tabuliek, grafov a máp.   
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Výsledky a diskusia 

V priebehu celého sledovaného obdobia 2006-2016 (de facto 2005-2017, keďže sme 

využívali trojročné priemery) pozorujeme nadpriemerné hodnoty výdavkov na VaV na 1 

zamestnanca VaV v porovnaní s celým Slovenskom v Trenčianskom kraji (Obr. 1) (a zároveň 

1. miesto v rámci regiónov Slovenska úrovne NUTS III s výnimkou roku 2010, kedy ho 

v tomto ohľade predbehli Banskobystrický a Trnavský kraj), okrem roku 2009, kedy sa 

v tomto ukazovateli Trenčiansky kraj umiestnil až na 3. priečke za  Žilinským a Trnavským 

krajom. Maximálna hodnota indikátora bolo dosiahnutá v roku 2015 (1288,5; t.j. skoro 13-

násobok celoslovenského priemeru; viac ako 14 mil. eur na 1 výskumno-vývojového 

pracovníka)  

Koncentrácia výdavkov na VaV na 1 pracovníka VaV v analyzovanom období bola 

najnižšia v Košickom (v roku 2016 hodnota 37,1) a Bratislavskom kraji (64,2) (Obr. 2), a to 

napriek vysokým absolútnym výdavkom na VaV v Bratislavskom kraji (najviac spomedzi 

všetkých krajov Slovenska). Tento fakt môžeme vysvetliť vysokým zastúpením pracovníkov 

VaV v Bratislavskom kraji (v menovateli zlomku), čo následne spôsobilo pokles hodnoty 

celého podielu.  

S relatívnymi výdavkami na VaV súvisia pracovníci VaV, ktorí patria medzi ďalší 

faktor rozvoja inovácií v regióne v rámci vstupov inovačného procesu. Podľa druhu výskumu 

sa v štatistikách vyčleňujú pracovníci základného výskumu, aplikovaného výskumu a vývoja.  

V roku 2017 boli na Slovensku podľa zdrojov zo Štatistického úradu SR [7] najviac zastúpení 

pracovníci základného výskumu (cca. 77 %), nasledovaní pracovníkmi aplikovaného 

výskumu (cca. 21 %) a vývoja (cca. 2 %) (Tab. 1). Aplikovaný výskum na úkor základného 

dominoval v Žilinskom (cca, 50%-tné zastúpenie pracovníkov aplikovaného výskumu versus 

cca. 46 %-tný podiel pracovníkov v základnom výskume) a Trenčianskom kraji (49% vs. 47 

%), čo môžeme dať do súvisu s tradične silnou priemyselnou bázou v regióne stredného 

Považia s nadväzujúcim sofistikovanejším aplikovačne zameraným výskumom. 

Nadpriemerné zastúpenie pracovníkov v aplikovanom výskume v porovnaní 

s celoslovenským priemerom bolo v roku 2017 aj v Nitrianskom kraji (36 %). Čo sa týka 

pracovníkov vo vývoji, nadpriemerné podiely vzhľadom na územie celého Slovenska  

dosahovali v Prešovskom (9 %), Žilinskom (4 %), Banskobystrickom a Trnavskom kraji (cca. 

3 %). 

 

 

1155



Tab. 1. Pracovníci vo výskume a vývoji podľa druhu výskumu a krajov Slovenska v roku 2017  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [7 - 8] 

 

 
Kraj 

Základný 
výskum 

Základný 
výskum (%) 

Aplikovaný 
výskum 

Aplikovaný 
výskum (%) Vývoj Vývoj 

(%) 

Spolu 
(100 
%) 

Bratislavský 6 755 81,3 1 472 17,7 82 1,0 8 309 

Trnavský 944 93,7 34 3,4 29 2,9 1 007 

Trenčiansky 125 47,2 130 49,1 10 3,8 265 

Nitriansky 1 075 63,3 610 35,9 14 0,8 1 699 

Žilinský 896 46,1 976 50,2 71 3,7 1 943 

Banskobystrický 1 151 82,0 216 15,4 37 2,6 1 404 

Prešovský 607 74,2 134 16,4 77 9,4 818 

Košický 2 620 88,6 325 11,0 11 0,4 2 956 

Slovenská 
republika 14 173 77,0 3 897 21,2 331 1,8 18 401 

 

 
Obr. 1. Výdavky na výskum a vývoj v € na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska 

v rokoch 2006 – 2016 (priemer Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [7 - 8] 
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Obr. 2. Výdavky na výskum a vývoj v € na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska 

v roku 2016 (priemer Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [7 - 8] 

 
Záver 

Výdavky na výskum a vývoj ako aj výskumno-vývojoví pracovníci sú v rámci regiónov 

Slovenska značne priestorovo diferencovaní. V absolútnych hodnotách je rozhodujúca pozícia 

Bratislavského a Košického kraja, ako dvoch jadrových regiónov Slovenska, s Bratislavou 

a Košicami ako najvýznamnejšími univerzitnými, vedeckými a výskumnými centrami. Čo sa 

týka koncentrácie výdavkov na 1 pracovníka výskumu a vývoja, pozorujeme v dlhodobom 

hľadisku vedúcu pozíciu Trenčianskeho kraja, ktorý v tomto ukazovateli dosahuje vysoko 

nadpriemerné hodnoty  v porovnaní s celoslovenským priemerom. Tento fakt môžeme 

vysvetliť väčšou intenzifikáciou výskumu, s nižším počtom pracovníkov, a s orientáciou na 

dominantne na aplikovaný výskum, ktorý je naviazaný na tradične silnú priemyselnú 

základňu v regióne.     
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Abstract 

Patents and utility models in the regions of Slovakia in years 2005-2017 
The concept of innovation is derived from the Latin word ´innovare´= to do something new. 

Innovations, patents and utility models are important outputs within so-called ´knowledge economics´ that is 
characterised by crucial role of education, research and development. The aim of this paper is to analyse level 
and spatial distribution of innovation as well as patents and utility models, using relative data in relation to 
reserach and development employees based on three-year moving averages, in regions of Slovakia NUTS III 
during the years 2005-2017.   
 

Keywords: innovation; patents and utility models; regions of Slovakia. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Pojem inovácia pochádza z latinského innovare, teda činiť niečo nové [1]. Viacerí autori 

[1 - 2] vo svojich dielach označujú za otca vedy o inováciách Josepha Schumpetera, ktorý 

definoval inováciu ako každú pozitívnu zmenu vo výrobnom organizme [3] alebo tiež ako 

novú kombináciu vývojových zmien [4]. Jeho základnou ideou bolo, že podnikatelia sa budú 

snažiť použiť technologickú inováciu (nový produkt alebo službu, alebo nový proces pri ich 

produkcii), pokiaľ tým získajú strategickú konkurenčnú výhodu [1]. Inovácie sa môžu týkať 

výrobkov, technológií, výrobných prostriedkov, zamestnancov, systémových zmien, 

organizácie práce v podniku, služieb, zmien v stratégii a podobne [5]. S technologickými 

inováciami súvisia aj patenty a úžitkové vzory. Neo-Schumpeteriánske teórie pokladajú 

inovácie za kľúčový faktor zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov. Regionálny rozvoj 

a trvalejšia konkurencieschopnosť sú závislé na schopnosti miestnych firiem generovať 

inovácie [6]. Na udržanie si konkurenčnej výhody v dlhodobom časovom horizonte je pre 

región potrebná vysoká miera inovácií v porovnaní s konkurenčnými regiónmi [7].    

Cieľom príspevku je prostredníctvom trojročných kĺzavých priemerov podať 

priestorovú analýzu patentov a úžitkových vzorov ako výstupov v rámci inovačného procesu 

vo vzťahu ku pracovníkom výskumu a vývoja v regiónoch Slovenska úrovne NUTS III 

v rokoch 2005-2017.  
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Materiál a metódy 

Štatistické dáta o počte inovácií (a ich typoch), patentov, úžitkových vzorov (aj ich 

kategóriách) aj pracovníkov výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska za roky 2005 až 2017 

sme získali z databáz Štatistického úradu [9] a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR [10]. Metódou trojročných kĺzavých priemerov sme vypočítali celkový počet inovácií 

resp. počet patentov a úžitkových vzorov na 1 pracovníka výskumu vývoja v danom kraji, 

vztiahnutý k referenčnej hodnote za celé Slovensko a vynásobený 100 (t.j. celoslovenský 

priemer sa rovnal 100 bodov), a to za obdobie rokov 2006-2016. Pri inováciách boli 

k dispozícii štatistiky len do roku 2011, preto sme pri nich upravili sledované obdobie na 

interval medzi rokmi 2006-2011. Zistené poznatky sme spracovali vo forme tabuliek, grafov 

a máp.   

 

Výsledky a diskusia 

Počtom inovácií na 1 pracovníka výskumu a vývoja v období medzi rokmi 2006 až 

2011 dominoval v rámci regiónov Slovenska Trenčiansky kraj (Obr. 1) (maximálna hodnota 

v roku 2006, kedy dosiahol takmer 6-násobok priemeru Slovenska), na opačnom konci sa 

umiestňoval kraj Nitriansky (hodnota ukazovateľa 27,0 v roku 2011, čiže približne štvrtina 

celoslovenského priemeru). Ak porovnáme poradie jednotlivých regiónov v rámci Slovenska, 

čo sa týka relatívnych (počet inovácií na 1 výskumno-vývojového pracovníka) a absolútnych 

údajov (počtu inovácií spolu) v roku 2016 (Obr. 2), tak registrujeme pomerne veľkú koreláciu 

a priamu úmernosť medzi týmito ukazovateľmi, s výnimkou Bratislavského príp. Košického 

kraja, ktoré sú v rámci Slovenska vedúce regióny z hľadiska absolútneho počtu inovácií (aj 

počtu pracovníkov výskumu a vývoja), ale v prepočte na 1 zamestnanca patria na Slovensku 

k podpriemerným regiónom.     

 
Tab. 1. Inovácie podľa typu na 1 pracovníka výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska v roku 2011 

(priemer za roky 2010-2012; celé Slovensko = 100 bodov)  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 

 
 

Kraj 
Inovácie 
produktu 

Inovácie 
procesu 

Organizačné 
inovácie  

Marketingové 
inovácie 

Bratislavský 58,6 100,5 65,2 58,6 
Trnavský 274,2 137,6 25,9 0,0 

Trenčiansky 462,8 427,3 406,7 456,4 
Nitriansky 13,2 45,7 109,2 41,9 
Žilinský 108,3 43,9 191,2 50,1 

Banskobystrický 175,4 55,8 0,0 296,4 
Prešovský 207,8 131,0 84,8 140,6 
Košický 64,5 90,0 150,4 180,0 
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Zastúpenie inovácií v regiónoch (vo vzťahu ku pracovníkom výskumu a vývoja) 

môžeme sledovať štatisticky aj z hľadiska typu inovácie (inovácia produktu, procesu, 

organizačné a marketingové inovácie). Pri produktových a procesných inováciách zaznamenal 

v sledovanom období 2006-2011 výraznú prevahu Trenčiansky kraj, pričom v prípade 

procesných inovácií môžeme pozorovať trend nárastu hodnoty ukazovateľa z 166,4 (rok 

2006) na 427,3 (2011) (Tab. 1), a pri produktových inováciách môžeme upozorniť na ešte 

výraznejšie nadpriemerné hodnoty (maximum: 798,6 v roku 2006). Na poslednej priečke sa 

pri zastúpení produktových inovácií na 1 zamestnanca výskumu a vývoja v priebehu celého 

obdobia 2006-2011 umiestnil Nitriansky kraj (úroveň 13,2 v roku 2011). V prípade 

procesných inovácií bola situácia dynamickejšia a na poslednej pozícii sa postupne vystriedali 

kraj Banskobystrický (roky 2006-2008), Nitriansky (2009, 2010) a Žilinský (2011). 

Organizačné inovácie dominovali v rámci Slovenska postupne v Prešovskom (2006-2008). 

Žilinskom (2009) a Trenčianskom kraji (2010, 2011) (maximálnu úroveň indikátora bola 

dosiahnutá v Trenčianskom kraji v roku 2011: 406,7); naopak na poslednom mieste sa 

(podobne ako pri predchádzajúcich typoch inovácií) umiestnil v roku 2006 kraj Nitriansky 

a v ďalších rokoch kraj Banskobystrický (zaujímavosťou je absencia organizačných inovácií 

v tomto regióne v roku 2011). Marketingové inovácie boli najviac koncentrované 

v sledovanom období v Trenčianskom (1. miesto v rokoch 2006, 2010, 2011), Prešovskom 

(vedúca pozícia v rokoch 2007 a 2008) a Banskobystrickom kraji (dominancia v rámci 

regiónov Slovenska v roku 2009), absolútne maximum (456,4) bolo zaznamenané 

v Trenčianskom kraji v roku 2011.    

 

 
Obr. 1. Počet inovácií na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska v rokoch 2006 – 2011 

(priemer Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 
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Obr. 2. Počet inovácií na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska v roku 2011 (priemer 

Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 

 

Významným výstupom v rámci inovačného procesu sú patenty a úžitkové vzory. 

V celkovom počte patentov a úžitkových vzorov na 1 výskumno-vývojového pracovníka sa 

počas celého analyzovaného obdobia rokov 2006-2016 umiestnil na 1. mieste Trenčiansky 

kraj (v roku 2011 dosahoval dokonca takmer 7,5-násobok priemernej hodnoty za celé 

Slovensko) (Obr. 3). Pri pohľade na priestorovú diferenciáciu absolútneho počtu patentov 

a úžitkových vzorov v roku 2016 môžeme za kľúčové regióny v tomto ohľade označiť 

Bratislavský a Košický kraj (Obr. 4).   

 
Tab. 2. Patenty a úžitkové vzory podľa jednotlivých kategórií na 1 pracovníka výskumu a vývoja 

v krajoch Slovenska v roku 2016 (priemer za roky 2015-2017; celé Slovensko = 100 bodov)  
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 

 
 

Kraj 
Udelené 
patenty 

Realizované 
patenty 

Zapísané 
úžitkové 

vzory  

Realizované 
úžitkové vzory 

Bratislavský 57,1 53,7 43,8 18,9 
Trnavský 57,8 417,5 84,8 201,4 

Trenčiansky 332,2 610,0 413,8 644,5 
Nitriansky 145,6 47,4 110,0 72,2 
Žilinský 42,1 12,8 178,3 93,5 

Banskobystrický 138,0 0,0 100,6 106,0 
Prešovský 68,2 0,0 508,4 222,7 
Košický 213,8 231,2 61,9 216,8 

 

Trenčiansky kraj dominoval aj pri jednotlivých kategóriách patentov a úžitkových 

vzorov v prepočte na 1 zamestnanca výskumu a vývoja (Tab. 2). V prípade udelených 

patentov dosiahol maximálnu hodnotu v roku 2010, takmer 6-násobok celoslovenského 
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priemeru (589,9), v rokoch 2015 a 2016 sa v tomto ukazovateli na 1. mieste umiestnil 

Nitriansky kraj. Realizované patenty sa v roku 2006 najviac koncentrovali do Prešovského 

kraja, v roku 2007 do Banskobystrického kraja, v roku 2014 do Trnavského kraja a 

v ostatných rokoch bol na vedúcej pozícii kraj Trenčiansky (v roku 2011 dosiahol maximálnu 

hodnotu indikátora 1 174,7; čo bolo najvyššie bodové maximum spomedzi všetkých kategórií 

patentov a úžitkových vzorov). Najviac zapísaných úžitkových vzorov na 1 pracovníka 

výskumu a vývoja sme registrovali v danom období takisto v Trenčianskom kraji (maximálna 

hodnota v roku 2013: 667,1), okrem roku 2016, kedy ho predstihol kraj Prešovský. Pri 

realizovaných úžitkových vzoroch bola vedúca pozícia Trenčianskeho kraja na Slovensku ešte 

výraznejšia (maximálna hodnota v roku 2010: 1 009,5), s výnimkou rokov 2006 a 2007, kedy 

podobne ako v prípade realizovaných patentov zaznamenali 1. pozíciu kraje Prešovský, resp. 

Banskobystrický.      

   
Obr. 3. Počet patentov a úžitkových vzorov na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska 

v rokoch 2006 – 2016 (priemer Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 

 

 
Obr. 4. Počet patentov a úžitkových vzorov na 1 zamestnanca výskumu a vývoja podľa krajov Slovenska 

v roku 2016 (priemer Slovenska: 100 bodov) 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa [8 - 9] 
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Záver 

Koncentrácia patentov a úžitkových vzorov na 1 pracovníka výskumu a vývoja je na 

Slovensku priestorovo diferencovaná. V dlhodobom časovom horizonte zaznamenávame 

kľúčovú pozíciu Trenčianskeho kraja, a to pri všetkých typoch inovácií (produktu, procesu, 

organizačné a marketingové inovácie) ako aj vo všetkých kategóriách patentov a úžitkových 

vzorov (udelené patenty, realizované patenty, zapísané úžitkové vzory, realizované úžitkové 

vzory). Tento poznatok môžeme dať do súvislosti s procesmi veľkej intenzifikácie výskumu 

v regióne, kde síce absentuje výraznejšia univerzitná základňa (Trenčín je spomedzi krajských 

miest najmladších sídlom univerzity), ale o to viac sa prejavuje vplyv tradične silnej 

industriálnej bázy regiónu a jej naviazanosti na aplikovaný výskum a vývoj, čoho 

významným inovačným produktom sú patenty a úžitkové vzory.  
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Abstract 
Land Cover Flows identification in Urban Atlas change layers 
The paper deals with the automated classification of Urban Atlas change layers into the Land Cover 

Flows (LCF) and their quantification using GIS tools. The application of results arising from the data processing 
are presented on the example of three Czech functional urban areas: Ostrava, Hradec Králové and České 
Budějovice. 
 

Keywords: urban atlas; land cover and land use change; land cover flows; GIS 

 

Úvod a formulace cíle 

Land Cover Flows (česky „toky krajinného pokryvu“, dále LCF) můžeme 

charakterizovat jako organizaci změn ve využití krajiny a krajinném pokryvu (LUCC) do 

různých toků. Organizace je založena na seskupování změn do základních procesů nebo 

driverů (příčin změn) probíhajících v krajině. LCF tedy odpovídá příčinám LUCC jako je  

například rozvoj rezidenčního bydlení nebo rozvoj hospodářských areálů a související 

infrastruktury [1]. Význam LCF se nachází především v environmentálním účetnictví, kdy 

usnadňují identifikaci procesů a posouzení změn LUCC v čase.   

Cílem příspěvku je představit možnosti automatizované klasifikace změnových vrstev 

Urban Atlas do jednotlivých LCF a jejich kvantifikaci pomocí nástrojů GIS. Využití výsledků 

vzešlých ze zpracování je prezentováno na příkladu porovnání tří českých funkčních 

městských oblasti (dále FUA): Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic. 

 

Materiál a metody 

Jako datová základna posloužily změnové vrstvy produktu Urban Atlas pro FUA 

Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic. Urban Atlas 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 [2]. Pro potřeby identifikace 
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změn mezi třídami dat Urban Atlas do toků byla využita změnová matice (obr. 1) vyvinutá 

Evropskou agenturou životního prostředí (EEA) [1]. Celkově matice obsahuje 540 možných 

změn (20 x 27 tříd), které jsou klasifikovány do 7 LCF na 1. hierarchické úrovni a do 21 LCF 

na 2. hierarchické úrovni. Pro potřeby automatizovaného zpracování byl v software ArcGIS 

pomocí programové části ModelBuilder vyvinut toolbox obsahující dva modely: LCF 

Identification a LCF Summary Statistics. Model LCF Identification na základě řady SQL 

dotazů klasifikuje jednotlivé změny do odpovídajících LCF. Klasifikace je zapisována přímo 

do změnových vrstev UA a doplňuje tak již obsažené informace. Pomocí modelu LCF 

Summary Statistics je možné sumarizovat rozlohy jednotlivých LCF na obou hierarchických 

úrovních, kdy výsledky jsou zapisovány do tabulek v geodatabázi.  

 
Obr. 1. Identifikace LCF (vycházející z toků založených na Corine Land Cover) ve změnové matici mezi 

daty Urban Atlas 2006 a Urban Atlas 2012 [1]. 
 

Výsledky a diskuze 

Tab. 1 udává výsledky kvantifikace LCF na 1. hierarchické úrovni, respektive Tab. 2 

na 2. hierarchické úrovni pro FUA Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic (období 

2006–2012). Kódy toků na 1. hierarchické úrovni jsou uváděny kapitálkami, kódy na 2. 

hierarchické úrovni malými písmeny. Jednotlivé LCF jsou v tabulce pojmenovány dle 

metodiky EEA v angličtině, zde v diskuzi však jsou pro lepší pochopení uvedeny jejich české 

ekvivalenty. Vzhledem k odlišné rozloze a populační velikosti jednotlivých FUA výsledky 

obsahují pro potřeby porovnatelnosti také přepočet celkové rozlohy LCF na relativní hodnoty.  

Výsledky ukazují na výrazné odlišnosti vývoje v jednotlivých FUA ve sledovaném 

období.  Nejvyšší relativní podíl LCF ve všech hodnocených FUA byl LCF3 – Rozšiřování 

hospodářských lokalit a infrastruktury. V případě FUA České Budějovice LCF3 přesahuje 

dokonce 50 % (448 ha) všech změn (Tab. 1), kdy na výsledku LCF3 se podílí především lcf31 
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– Rozšiřování průmyslových a obchodních lokalit 21,07 %, lcf37 – Výstavba 19,92 % a 

lcf35 – Rozšiřování dolů a lomů (zahrnuje také skládky) 8,28 % (viz Tab 2). Ve FUA Ostrava 

podíl LCF3 tvořil přibližně třetinu změn s absolutní rozlohou areálů 1373 ha. Druhým 

nejvýznamnějším ve FUA Ostrava byl LCF1 – Management městské půdy 27,14 % (1147 ha), 

nejvýznamněji se zde podílel lcf12 – Recyklace rozvinuté městské půdy 22,41 % (948 ha). Zde 

můžeme částečně pozorovat vliv rozsáhlých rekultivačních projektů v 

průmyslových oblastech Ostravska a Karvinska. FUA Hradec Králové a České Budějovice 

v lcf12 zaznamenaly poloviční podíly okolo 11 %. Lcf11 – Rozvoj měst/vyplňování 

(zahušťování) se pohyboval u všech sledovaných FUA do 5 %. 

 
Tab. 1. Výsledky kvantifikace LCF na 1. hierarchické úrovni pro FUA Ostravy, Hradce Králové 

a Českých Budějovic (období 2006–2012) 
 

Kód Název LCF 
FUA Ostrava FUA Hradec 

Králové 
FUA České 
Budějovice 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

LCF1 Urban land management 1147.55 27.14 127.74 16.06 117.93 13.28 
LCF2 Urban residential sprawl 904.84 21.40 202.42 25.45 168.33 18.95 

LCF3 
Sprawl of economic sites and 
infrastructures 1372.98 32.47 341.48 42.93 448.17 50.45 

LCF5 
Conversion from forested and 
natural land to agriculture 693.93 16.41 56.49 7.10 14.38 1.62 

LCF6 Withdrawal of farming 32.77 0.77 - - 10.45 1.18 
LCF7 Forests creation and management 1.19 0.03 - - - - 

LCF8 
Water bodies creation and 
management 61.17 1.45 67.26 8.46 126.48 14.24 

LCF9 
Changes of land cover due to 
natural and multiple causes 14.61 0.35 - - 2.58 0.29 

  ∑ 4229.03 100.00 795.38 100.00 888.33 100.00 
 

Druhým nejvýznamnějším procesem ve FUA Hradce Králové a České Budějovice je 

LCF2 – Rozšiřování rezidenční zástavby s 25,45 %, respektive 18,95 % (ve FUA Ostravy se 

jedná o třetí nejvýznamnější LCF s 21,4 %). Tento LCF je tvořen především lcf22 – 

Rozšiřování nesouvislé rezidenční zástavby, kdy rozloha ve FUA Ostrava dosáhla 901 ha, 

FUA Hradec Králové 201 ha a ve FUA České Budějovice 167 ha. Charakteristikou lcf22 je 

především rozšiřování zástavby (s různou hustotou) na úkor zemědělských a polopřírodních 

areálů ve třídě UA 20000. Jedná se tak spolu s toky v LCF3 o nejvýznamnější příčinu úbytku 

zemědělské půdy. Ve FUA Ostrava zaznamenal významnější podíl také lcf38 – Rozšiřování 

sportovních a rekreačních zařízení 4.49 % (190 ha). Tento vyšší podíl můžeme přisuzovat 

především výstavbě golfového hřiště a rekreačních areálů na rekultivovaných plochách 

Karvinska [3]. 
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Tab. 2. Výsledky kvantifikace LCF na 2. hierarchické úrovni pro FUA Ostravy, Hradce Králové a Českých Budějovic (období 2006–2012) 
 

Kód Název LCF 

FUA Ostrava FUA Hradec Králové FUA České Budějovice 
Počet 
areálů 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

Průměrná 
velikost 

areálu (ha) 

Počet 
areálů 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

Průměrná 
velikost 

areálu (ha) 

Počet 
areálů 

Rozloha 
(ha) 

Rozloha 
(%) 

Průměrná 
velikost 

areálu (ha) 
lcf11 Urban development/infilling 362 182.53 4.32 0.50 51 39.94 5.02 0.78 43 21.80 2.45 0.51 
lcf12 Recycling of developed urban land 556 947.91 22.41 1.70 63 86.17 10.83 1.37 85 96.13 10.82 1.13 
lcf13 Development of green urban areas 20 17.12 0.40 0.86 2 1.64 0.21 0.82 - - - - 
lcf21 Urban dense residential sprawl 7 3.84 0.09 0.55 2 0.95 0.12 0.47 2 1.48 0.17 0.74 
lcf22 Urban diffuse residential sprawl 1533 901.00 21.31 0.59 300 201.47 25.33 0.67 303 166.86 18.78 0.55 
lcf31 Sprawl of industrial and commercial 

sites 159 273.87 6.48 1.72 90 145.84 18.34 1.62 79 187.17 21.07 2.37 

lcf32 Sprawl of transport network 126 95.53 2.26 0.76 3 1.80 0.23 0.60 6 4.31 0.48 0.72 
lcf34 Sprawl of airports 1 0.73 0.02 0.73 - - - - - - - - 
lcf35 Sprawl of mines and quarrying areas 

(UA class 13100 also contains dump 
sites) 

53 208.39 4.93 3.93 34 89.26 11.22 2.63 27 73.60 8.28 2.73 

lcf37 Construction 488 604.44 14.29 1.24 67 61.33 7.71 0.92 155 177.32 19.96 1.14 
lcf38 Sprawl of sport and leisure facilities 20 190.01 4.49 9.50 - - - - 6 5.78 0.65 0.96 
lcf51 Conversion from forest to agriculture 6 68.90 1.63 11.48 10 43.25 5.44 4.32 - - - - 
lcf53 Conversion from wetlands to agriculture 4 13.62 0.32 3.41 - - - - 1 1.17 0.13 1.17 
lcf54 Conversion from developed areas to 

agriculture 173 611.41 14.46 3.53 23 56.49 7.10 2.46 5 13.21 1.49 2.64 

lcf61 Withdrawal of farming with woodland 
creation 11 32.77 0.77 2.98 - - - - 1 10.45 1.18 10.45 

lcf72 Forest creation, afforestation 1 0.03 0.00 0.03 - - - - - - - - 
lcf74 Recent felling and transition 1 1.16 0.03 1.16 - - - - - - - - 
lcf81 Water bodies creation 25 61.17 1.45 2.45 28 67.26 8.46 2.40 22 126.48 14.24 5.75 
lcf91 Semi-natural creation 3 14.61 0.35 4.87 - - - - 1 2.58 0.29 2.58 
 ∑ 3549 4229.03 100.00  673 795.38 100.00  736 888.33 100.00  
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LCF5 – Přeměna ze zalesněné a přírodní půdy na zemědělství zaznamenal 

významnější podíl pouze ve FUA Ostravy 16,41 % (694 ha) a Hradce Králové 7,1 % (56 ha). 

Dominantní podíl zde měl lcf54 – Přeměna z rozvinutých oblastí do zemědělství. Typicky jsou 

takovéto změny spojeny s rekultivacemi nebo dočasnými zábory zemědělské půdy v případě 

větších dopravních staveb, kdy po dokončení stavby dochází k přesunu z kategorie UA 13300 

– Areály výstavby zpět do zemědělských areálů. 

LCF6 – Upuštění od zemědělství a LCF7 – Tvorba a management lesů nezaznamenaly 

ani v jedné ze sledovaných FUA významnějších hodnot. 

LCF8 – Tvorba a management vodních ploch byl významnější ve FUA České 

Budějovice 14,24 % (126 ha) a FUA Hradec Králové 8,46 % (67 ha). Většinou tyto změny 

souvisely s managementem již existujících vodních ploch. 

LCF9 – Změny v krajinném pokryvu v důsledku přírodních a různých příčin nebyl 

významný ani v jedné ze sledovaných FUA. 

 

Závěr 

Výše popsané výsledky poukázaly na shodné znaky, ale i rozdílnosti ve struktuře 

procesů proběhlých ve sledovaných FUA. Jako nejvýznamnější procesy byly identifikovány 

LCF3 – Rozšiřování hospodářských lokalit a infrastruktury a LCF2 – Rozšiřování rezidenční 

zástavby. Na 2. hierarchické úrovni se jednalo o toky lcf22 – Rozšiřování nesouvislé 

rezidenční zástavby a lcf31 – Rozšiřování průmyslových a obchodních lokalit. Vyvinutý 

toolbox provádí rychlou klasifikaci změnových polygonů Urban Atlas a kvantifikaci 

jednotlivých LCF. Umožňuje tak snadnou analýzu nejvýznamnějších procesů probíhajících 

v krajině. Na základě metodiky EEA [1] probíhá v současnosti doplnění toolboxu o model 

umožňující výpočet indikátorů zaměřených na recyklaci půdy, land take a zahušťování 

zástavby. Využití se nachází především v analytické oblasti udržitelného plánování, jako 

příklad integrace indikátorů v této oblasti můžeme uvést projekt URBIS [4]. 
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Abstract 
Historical structures of the cultural landscape – approaches to protection on the example of Bošáca 
The historical structures of the cultural landscape represent the treasure of the coexistence of the former 

generations with nature, but on the other hand, they represent the moral dilemma of the present society in regard 
of their management. The paper begins with the definition of key terms in the context of the topic, briefly 
characterizes the development of historical landscape structures in the studied municipality, the causes and 
consequences of these changes. Finally it analyzes two paradigms of approach to landscape protection. The study 
critically evaluates the current attitude of the involved Slovak scientific community in particular for absent 
holistic view on the topic and the avoidance of alternative management of historical structures of cultural 
landscape in Slovakia. 

 
Keywords: historical structures of the cultural landscape; changes; management 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Súčasná kultúrna krajina predstavuje reflexiu vzájomnej interakcie ľudských aktivít 

a prírodného prostredia v čase. Dôsledkom takéhoto pôsobenia je následne možné v priestore 

identifikovať konkrétne prvky, respektíve štruktúry krajiny, ktoré v prípade ich historického 

charakteru označujeme prívlastkom historické. V dôsledku pretrvávajúcich globalizačných 

trendov, ekonomických, demografických zmien a potenciálne mnohých iných faktorov, 

dochádza k pokračujúcemu pretváraniu, respektíve zániku historických krajinných prvkov 

a štruktúr. Dôsledkom je rastúca snaha o ich ochranu [1]. Nanešťastie, ako podotýka 

Špulerová et al. [2] historické štruktúry (kultúrnej) krajiny nemajú v Slovenskej republike 

(ďalej SR) doposiaľ zabezpečenú legislatívnu ochranu, čo v kontexte vyššie uvedených 

zmien, sukcesie etc. znamená ich rapídnu degradáciu až zánik, so všetkými ekologickými, 

estetickými, kultúrnymi, spoločenskými, hospodárskymi a inými implikáciami. Sú ale tieto 

historické štruktúry kultúrnej krajiny environmentálne priaznivé? Je ich možné zachovať pri 

súčasných socio-demografických trendoch? Ak áno, za akú cenu... 

Zámerom predkladaného príspevku, je v kontexte vyššie uvedených skutočností 

upozorniť na flagrantnú transformáciu kultúrnej (poľnohospodárskej) krajiny, od začiatku 

kolektivizácie v 50. rokoch minulého storočia do súčasnosti, so zdôraznením alternatívneho 

1171



a v podmienkach Slovenskej republiky absentujúceho postoja ich ochrany, na príklade obce 

Bošáca. 

 

Materiál a metódy 

Príspevok sa zameriava na historické štruktúry kultúrnej krajiny, najmä 

poľnohospodárskej a ich manažmentom v podmienkach Slovenskej republiky. Vychádzajúc 

z relevantnej tuzemskej a zahraničnej literatúry [1 - 7], stručne charakterizujeme dva 

diametrálne odlišné prístupy ku zachovanej kultúrnej krajine, ktoré hodnotíme kriticky, 

nestranne, holisticky a vzhľadom na širší kontext, ktorý nie je bezprostredne elaborovaný 

v príspevku (e.g. globálne klimatické zmeny). 

Na vizualizáciu charakteru a rozmeru zmien historických krajinných štruktúr, ako aj 

na podporu tvrdení, boli použité ortofotosnímky skúmanej obce v dvoch prierezových 

obdobiach, okolo roku 1950 [8] a v roku 2017 [9], ako aj podrobné využitie zeme v skúmanej 

obci. Následná vizualizácia dát prebehla v programe ArcGIS 10.6, pričom finalizovanie 

výstupu (obr. 1) prebehlo v programe CorelDraw 10. Skúmaná lokalita (obec Bošáca) bola 

vybraná na základe typizácie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny [2], ako jedna 

z najbohatších lokalít, obsahujúca takmer všetky typy historických štruktúr krajiny na 

Slovensku. V skúmanej obci bol taktiež realizovaný terénny výskum za účelom 

identifikovania historických štruktúr krajiny a zistenia súčasného využitia zeme.  

 

Výsledky a diskusia 

Historická kultúrna krajina je odrazom zložitého historického vývoja krajiny 

a vzájomnej koexistencie človeka a prírody, pričom zároveň odráža kultúrne, sociálne, 

politické a ekonomické charakteristiky a zmeny spoločnosti [1]. Prejavom priestorovej 

heterogenity ľudskej činnosti v krajine sú následne krajinné štruktúry. Pod pojmom krajinná 

štruktúra chápeme priestorovú mozaiku krajinných zložiek tvoriacich vzájomne interagujúci 

celok, alebo systém. Subsystémom krajinných štruktúr sú krajinné prvky, ktoré zosobňujú 

kultúrny a ekonomický život predošlých generácií v krajine [1]. Ako uvádzame aj v úvode 

príspevku, krajinné štruktúry a prvky sa dynamicky menia v čase. Preto ich možno z časového 

hľadiska rozdeliť na súčasné a historické. Historickými krajinnými prvkami označujeme 

špecifické objekty archaického charakteru s kultúrnym významom, ktoré už v súčasnosti 

nevznikajú a udržujú sa v relatívne nezmenenom stave [3], pričom sú zvyčajne staršie ako päť 

rokov. Príkladom historických krajinných prvkov sú napríklad objekty sakrálnej architektúry, 

1172



staré medze a hraničné kamene, špeciálne typy osídlenia (e.g. kopaničiarske) a v neposlednom 

rade aj historické prvky poľnohospodárskej krajiny (e.g. staré sady, mozaiky lúk a polí). 

Historická kultúrna krajina, je už vo svojej podstate veľmi náchylná na zmeny 

hospodárenia a charakteru využitia zeme. V nami skúmanom časovom horizonte možno 

jednoznačne vymedziť dve fundamentálne udalosti, ktoré svojim charakterom nenávratne 

zmenili podobu kultúrnej krajiny v obci Bošáca (obr. 1), ale aj v dnešnej SR. Prvou bola 

kolektivizácia v 50. rokoch 20. storočia, ktorá na základe zákona NZ ČSR č. 69/1949 Zb. 

o jednotných roľníckych družstvách scelila (unifikovala) rozptýlené poľnohospodárske 

pozemky. Druhou zmenou bolo prinavrátenie pozemkov od 90. rokov minulého storočia 

majiteľom, respektíve dedičom. Z ostatných zmien možno v súlade s prácami Pazúra et al. [4] 

a Lieskovského et al. [5] vymedziť procesy determinované prechodom na trhové 

hospodárstvo a vstupom SR do Európskej únie (EÚ). Predovšetkým vo väzbe na 

ovocinárstvo, ako genius loci skúmaného regiónu, treba ešte spomenúť desocializáciu kopaníc 

okolo roku 1969, kedy boli selektívne likvidované ovocné stromy a v súčasnosti badateľný 

návrat k tradičnému (extenzívnemu) ovocinárstvu v Bošáci a bezprostrednom zázemí. 

Udalosti ktoré sme poznamenali v predošlej stati sa pochopiteľne premietli aj do 

priestorového charakteru skúmaného územia obce Bošáca (Obr. 1). V tomto kontexte je 

eklatantne viditeľný zánik charakteristickej mozaiky malých polí a pasienkov, ktoré boli 

parciálne nahradené v súčasnosti veľkoplošnou, (zatiaľ) relatívne rentabilnou pôdou, pokým 

ostatné podľahli sukcesii, pustnú alebo sú (zatiaľ) udržiavané z prostriedkov EÚ (napr. 

územia s vysokou pridanou hodnotou - High Nature Value Farmland). Trend opúšťania 

poľnohospodárskej pôdy [4], počínajúc historickými štruktúrami poľnohospodárstva [1 - 5], 

treba vnímať ako celoeurópsky. 

Príčin súčasného ubúdania historických krajinných štruktúr je niekoľko a možno ich 

roztriediť do nasledovných hlavných skupín. Geografické faktory, ako nadmorská výška, 

sklovitosť reliéfu (svahov), bonita pôd, poloha voči infraštruktúre a regionálnym centrám. 

Ekonomickými faktormi sú najmä (ne)rentabilita obhospodarovania a chýbajúca, alebo 

nedostatočná finančná podpora. Medzi sociálne faktory zaraďujeme zmenu životného štýlu, 

nedostatok motivácie a odpor voči manuálnej práci, (najmä mladých generácií) vo väzbe na 

historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny [1, 4, 5]. 

Dôsledky opúšťania historických krajinných štruktúr uvádza Pazúr et al. [4], ktorý ich 

člení na pozitívne a negatívne. Negatívne dôsledky sú: strata biodiverzity, nárast rurálnej 

emigrácie, pokles estetickej, kultúrnej hodnoty a heterogenity krajiny a ďalšie. Pozitívnymi 

a často opomínanými dôsledkami súčasného trendu, sú nárast lesnej pokrývky a následná 
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zvýšená absorpcia CO2 z ovzdušia, regulácia albeda, taktiež možno pozitívne vnímať 

stabilizáciu hydrologických cyklov, zníženie erózie pôdy a ďalšie. 

V súvislosti s vyššie uvedenými faktami je potrebné otvorene poznamenať, že ako 

delimitácia historických štruktúr [2] a prvkov [1] krajiny, ich manažment [3, 6] a zmeny 

v priestore a čase [4], vrátane príčin a dôsledkov [5] boli a sú predmetom samostatných, 

značne rozsiahlych výskumov. Na druhú stranu treba upozorniť, na často selektívne 

pristupovanie k tejto problematike v tom zmysle, že sa abstrahuje od pozitívnych aspektov 

opúšťania historických krajinných štruktúr a celá problematika je prezentovaná jednostranne. 

Tento jav je explicitný v slovenskej literatúre, kde jednoznačne prevláda paradigma aktívneho 

manažmentu ochrany a zachovania historických štruktúr (poľnohospodárskej) krajiny. 

Relatívne novou paradigmou je v tejto súvislosti pasívny manažment, nazývaný aj obnova 

divočiny (rewilding). Cieľom tohoto alternatívneho prístupu je podpora dynamických zmien 

ekosystémov nezávislých na ľudskej činnosti, kde zámerom nie je ochrana/zachovanie istých 

druhov v istých lokalitách a v istom čase, ale skôr komplexné (samo)obnovenie rovnováhy v 

prírode [7]. V európskom kontexte, najmä v západnej Európe, možno dnes v kontraste so SR 

hovoriť o konflikte paradigiem vo väzbe na vyššie analyzovanú problematiku. 

Obec Bošáca (obr. 1), ako aj jej širšie zázemie (Bošácka dolina, Biele Karpaty), 

predstavuje príklad veľmi cennej krajiny, doslova presýtenej historickými prvkami 

a štruktúrami krajiny. V rámci typizácie historických štruktúr poľnohospodárskej krajiny 

Špulerovou et al. [2] boli v obci identifikované tri zo štyroch typov historických štruktúr 

poľnohospodárskej krajiny okrem vinohradníckych, ktoré tu podľa našich poznatkov 

v minulosti tiež existovali. Obzvlášť vysokú hodnotu majú lokálne ovocné sady a krajinné 

odrody v nich, spracúvané na rôzne účely, ako je napríklad Bošácka slivovica. Z historických 

štruktúr krajiny možno nájsť na území obce Bošáca (obr. 1) historické štruktúry: viazané na 

disperzné osídlenie a to predovšetkým severozápadne (vieska Rolincová) a severovýchodne 

(časť Zabudišová) od centra obce; oráčinovo-lúčno-pasienkovo-sadové štruktúry lokalizované 

napríklad západne od jadra obce v blízkosti vrchu Lysica; oráčinovo-lúčno-pasienkové 

štruktúry nachádzajúce sa napríklad východne od centra obce pod vrchom Lipka. 

Je známe, že ľudstvo odmieta radikálne zmeny, ale je skutočne radikálne prinavrátiť 

kultúrnej krajine jej pôvodný krajinný ráz ktorý kedysi mala? V tomto kontexte sa 

domnievame, že kultúrna krajina, nech už je akokoľvek bohatá na historické krajinné 

štruktúry/prvky, by mala podliehať pasívnemu manažmentu, ak je evidentný jej nesúlad so 

súčasným globálnym vývojom a spoločnosťou ako „stvoriteľom“. Na druhú stranu, ak je 

relevantný záujem (nielen najstaršej generácie) o využívanie kultúrnej krajiny v danej podobe 
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(e.g. Bošáca a zázemie skrze extenzívne ovocinárstvo), respektíve sa jedná o kultúrnu krajinu 

významnú v makro regionálnom kontexte, je oprávnené uvažovať o aplikácii aktívneho 

manažmentu. V tejto súvislosti si pochopiteľne uvedomujeme morálny problém nadväzujúci 

na takúto delimitáciu, ale je na širšej spoločensko-vednej diskusii aby dospela ku konsenzu, 

pretože vývoj posledných 30. rokov v SR nám pripomína skôr neriadený pasívny manažment. 
 

 

  
Obr. 1. Štruktúra súčasnej a historickej kultúrnej krajiny obce Bošáca 

Vľavo – ortofotosnímka obce z roku 2017; Uprostred – využitie zeme v súčasnosti; Vpravo – historická 
ortofotosnímka obce z 50. rokov 20. storočia 

Zdroj údajov: [8, 9], vlastné spracovanie 
 

 

Záver 

Aktuálnosť tejto problematiky je nesporná, rovnako ako jej komplikovanosť. Je 

nevyvrátiteľný fakt, že ročne klesá podiel poľnohospodárskej pôdy, klesá populácia rurálnych 

oblastí a ubúda historických krajinných štruktúr. Zároveň nie je možné paušálne ani chrániť, 

ani opustiť všetky štruktúry kultúrnej (poľnohospodárskej) krajiny. Preto považujeme za 

potrebné pracovať s viacerými koncepciami ochrany krajiny a pristupovať k nim holisticky, 

v kontexte širších súvislostí a stále dynamickejších zmien prostredia. Problémom čelí v tejto 

1175



súvislosti množstvo obcí Slovenska, okrem iného aj obec Bošáca, ktorá má však istú 

konkurenčnú výhodu v podobe historickej tradície ovocinárstva a spracovania ovocia. Je 

možné, že práve tento prvok bude prinajmenšom istým impulzom k zachovaniu tejto 

hodnotnej krajiny. 
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Abstract 
Demographic typification of municipalities in Slovak republic: Comparison of three periods. 
The main theme is compare the transformation of the components of the total movement between the 

three monitored periods, specifically in the years 1988-1992, 2000-2004 and 2012-2016 in the municipalities of 
the Slovak Republic. We work with demographic indicators such as natality, mortality, and migration. We 
localize areas of greatest change or the strongest resistance when comparing all time periods, taking into account 
the evolution of selected demographic indicators and regional differentiation. We are also working on the 
digitization of a relatively large data source and it is necessary to solve the problem of different territorial 
divisions for each period. The individual components of the total motion are cleared from the effects of the 
different age structure according to the indirect standardization method. Another method used is Webb typology 
that classifies communities based on natural and migratory profits or disposals.  

 
Keywords: natality; migration; mortality; age structure; typing; municipality; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V našej práci budeme analyzovať slovenské obce z pohľadu celkového pohybu. Za 

dané tri časové rezy budeme skúmať, k akým zmenám došlo, prečo k nim došlo a kde k nim 

došlo. Vybrali sme časové rezy 1988 – 1992, 2000 – 2004, 2012 – 2016. Tieto obdobia majú 

medzi sebou dostatočný odstup, čo nám dobré poukáže na vývojové zmeny. Časť nových 

trendov je dôsledok druhého demografického prechodu, ktorý sa u nás začal prejavovať v 90. 

rokoch 20. storočia[1].  

 

Materiál a metódy 

Na začiatku je potrebná digitalizácia databázy za prvý časový rez, ostatné časové rezy 

máme v digitálnej podobe zo ŠUSR. Následne vyriešime problém zmeny počtu obcí za 

sledované obdobie do jednotnej podoby. Potom za každé obdobie vypočítame 5-ročné 

priemery. Nepriamou štandardizáciou očistíme hrubé miery od vplyvu vekových štruktúr. 

Výsledné hodnoty nám určia, do akých oktantov vo Webbovej typológii budú obce zaradené. 

Webbova typológia je klasifikácia obcí podľa toho, či je prirodzený a migračný pohyb kladný 

alebo záporný, pričom sa zohľadňuje aj veľkosť prírastkov a úbytkov[2]. 
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Výsledky a diskusia 

Na obrázku 1 si môžeme všimnúť kompaktný región Oravy, ktorý je typický svojou 

vyššou plodnosťou. Celkový prírastok je viditeľný najmä na východnom Slovensku ale aj v 

okolí Bratislavy. Ako uvádza Korec, P., Bystrická, S.[3] tak v tomto období boli Bratislava a 

Košice významné centrá z rôznych faktorov (napríklad ekonomické). Vyššia pôrodnosť je na 

východnom Slovensku dlhodobo typická a výrazne tomu dopomáha vysoká koncentrácia 

rómskeho obyvateľstva[4]. Na severovýchode Slovenskej republiky si môžeme všimnúť pás 

celkového úbytku, v ktorom sa rovnomerne strieda migračný a prirodzený úbytok. 

Domnievame sa, že je to spôsobené tým, že v tomto regióne Horného Zemplína, respektíve 

Spiša, je nedostatočná infraštruktúra (okresy Svidník a Stropkov nie sú napojené na 

železnicu) a absentujú tu aj pracovné príležitosti. Taktiež čo sa týka vekovej štruktúry, tu žije 

staršie obyvateľstvo, čo má negatívny vplyv na viaceré obce, ktoré sa nestíhajú reprodukovať 

a  dochádza k ich zániku. Práve v tejto oblasti sa v súčasnosti nachádzajú najmenšie obce na 

Slovensku ako Príkra, Havranec, či Šarbov (všetky okres Svidník). 

Obr. 1. Celkový pohyb obyvateľstva podľa Webbovej klasifikácie v obciach Slovenskej republiky na 
základe štandardizovaných hrubých mier za obdobie 1988–1992  

 

Na obrázku 2 je najvýraznejšie zastúpenie migračného prírastku viditeľné najmä na 

západnom Slovensku a pri mestách Bratislava a Košice. Vzhľadom na polarizáciu medzi 

západným Slovenskom s dominanciou Bratislavy a zvyškom Slovenska to nie je 

prekvapujúce. Tiež sa tu prejavujú faktory demografického prechodu. Košice predstavujú 
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regionálne centrum, ktoré v širokom okolí prevláda počtom obyvateľov, pracovným trhom a 

ďalšími faktormi. Na západnom Slovenku prevládajú kladné migračné oktanty (C a D), čo 

vyjadruje už rozbehnutú suburbanizácia v zázemí Bratislavy a jej okolí. Najkompaktnejší 

zhluk prirodzeného prírastku identifikujeme v regióne Oravy, kde je vysoká plodnosť 

ovplyvnená najmä religiozitou a v podstate na východnom Slovensku s dominanciou Spiša, 

Gemera a Šariša[5]. Nesmieme zabúdať na prejavujúce sa efekty spojené s druhou 

demografickou revolúciou, ktorá u nás spôsobila najmä pokles plodnosti s výnimkou 

severného a časťou východného Slovenska[6].  Oblasť Podunajskej roviny, konkrétne okresy 

Dunajská Streda, Komárno, či Nové Zámky vykazujú prirodzený úbytok. Dôvod je podobný 

ako v regióne Kysúc. Vyšší vek obyvateľstva a menšia početnosť ľudí v reprodukčnom veku 

spôsobujú nízku pôrodnosť a teda prirodzený úbytok obyvateľstva.   

Obr. 2. Celkový pohyb obyvateľstva podľa Webbovej klasifikácie v obciach Slovenskej republiky na 
základe štandardizovaných hrubých mier za obdobie 2000–2004 

 

Za posledné sledované obdobie na obrázku 3 vidíme v kontexte migračného prírastku 

dominanciu regiónu Bratislavy a jeho okolia. Tu sa už naplno prejavuje jeho silné postavenie 

v rámci Slovenskej republiky. Pomerne silná migrácia do Bratislavy, respektíve jej 

suburbánnej zóny, či funkčného mestského regiónu pretrváva aj v tomto poslednom období. 

Myslíme si, že obce vykazujúce migračný úbytok a to najmä v oblasti juhoslovenskej kotliny, 

ktoré spadajú do najmenej rozvinutých okresov[7] spolu s najmenej rozvinutými okresmi 

nachádzajúcimi sa na východnom Slovensku majú migračné väzby práve s funkčným 
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mestským regiónom Bratislavy a to najmä kvôli pracovným príležitostiam. V oblasti  

regiónov Horehronia, Pohronia a Ipľa pozorujeme celkový úbytok. Podotýkame, že v tejto 

oblasti, kde je zväčša hornatý terén je celková nízka hustota zaľudnenia[8]. Pomery v oblasti 

Spiša a Gemera ostávajú nezmenené a dominuje tu prirodzený prírastok. Dolný Šariš a jeho 

okolie naďalej stráca obyvateľov, avšak na rozdiel od predošlého obdobia, kedy to bolo z 

dôvodu prirodzeného úbytku, teraz je to z dôvodu migrácie. Severovýchod Slovenskej 

republiky nám vykazuje hodnoty migračného zisku a tak môžeme predpokladať, že dôjde k 

aspoň čiastočnému zlepšeniu negatívnych demografických tendencií tejto oblasti. 

Obr. 3. Celkový pohyb obyvateľstva podľa Webbovej klasifikácie v obciach Slovenskej republiky na 

základe štandardizovaných hrubých mier za obdobie 2012 – 2016 

 

Záver 

Na záver môžeme zhodnotiť, že sa nám podarilo poukázať na premeny jednotlivých 

zložiek celkového pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike. Určite môžeme potvrdiť 

osobitosť nami skúmaných procesov, ktoré sa za sledované obdobie formovali až do dnešnej 

podoby a vplyvom rôznych faktorov sa budú formovať aj naďalej. Podarilo sa nám 

digitalizovať rozsiahle množstvo údajov o celkovom pohybe v Slovenskej republike, ktoré 

nám pomohli skúmať tento proces už v období socializmu. Tiež nám to pomohlo pri 

zostavovaní mapových výstupov, ktoré poukazujú na priestorové rozšírenie jednotlivých 

typov obcí v kontexte Webbovej typológie. Vyriešili sme aj problém s rozdielnym 
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územnosprávnym delením počas troch časových rezov a vytvorili sme jednotný počet obcí a 

aj novú mapovú vrstvu prislúchajúcu k novému rozdeleniu. Identifikovali sme oblasti s 

najväčšou premenou ale taktiež aj oblasti s najväčšou rezistenciou a teda sme poukázali na to, 

kde sa transformácia prejavila najviac alebo na druhej strane, kde sa neprejavila vôbec. 
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Abstract 

Optimized soil sampling as part of precision viticulture 
The main criteria for determining an optimum sampling grid for soil sampling are terrain configuration 

and soil properties of a study area. Soil sampling for agrochemical soil testing is regulated by the legislation, for 
the vineyard is set to collect one sample per two to four hectares of soil - it means to collect six to nine samples 
in the selected research vineyard with area of 17 ha. In research we densified the sampling grid. It was took 22 
samples for phosphorus and magnesium and 73 samples for carbon and nitrogen content. Next, we created less 
dense grids, which entered the interpolation. We were able to determine the value of the spatial loss of the 
nutrient status information in the soil by using comparison of interpolated models. The detected spatial loss of 
information determined the optimum soil sampling density for the needs of precision farming, considering the 
financial demands of the laboratory analysis. The research took place in the vineyard in Modrany (district of 
Komárno) owned by the Topoľčianky Wine Factory.  
 
Keywords: soil sampling; sampling strategy; sampling density; vineyard; Modrany. 
 

Úvod a formulácia cieľa 

Zohľadnenie skrytej rezervy - variability obsahu živín v pôde, je predpokladom 

efektívneho manažovania rastlinnej výroby za účelom dosiahnutia vyššej rentability. 

Variabilita obsahu živín v pôde býva často diferencovaná z dôvodu vysokej genetickej 

rozdrobenosti územia. Stanovenie optimálnej odberovej siete z hľadiska jej tvaru a hustoty 

je  komplikovaný proces, nakoľko pôdotvorné faktory, zloženie, vlastnosti a využívanie pôdy 

sú  rôznorodé. V súčasnosti sa stále viac prejavuje v pedogenéze antropogénny vplyv, čo 

proces optimalizácie vzorkovania značne komplikuje [1]. 

V základných charakteristikách tvaru odberovej siete sa literatúra zhoduje [2 – 5]. 

Pre  precízne poľnohospodárstvo sú definované dve metódy vzorkovania z hľadiska tvaru 

odberovej siete – zone sampling (vzorkovanie reprezentatívnych zón územia) a grid sampling 

(vzorkovanie v pravidelnej sieti). Naopak, určenie optimálnej hustoty vzorkovania je 

dlhodobým problémom, autori [6 – 9] ťažko hľadajú zhodu, čo potvrdzuje evidentnú potrebu 

výskumu hustoty vzorkovania pre konkrétne podmienky.  

Cieľom príspevku je navrhnúť takú reprezentatívnu sieť pre pôdne vzorkovanie, ktorá 

bude reflektovať rôznorodosť prírodných podmienok skúmaného vinohradu a rovnako 

finančnú náročnosť pôdneho vzorkovania. V rámci výskumu je vyhodnotená strata informácie 
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o obsahu živín pri rôzne hustých odberových sieťach, pričom získané údaje sú porovnané 

so  štandardizovanou, legislatívne ukotvenou, odberovou sieťou.  

 

Materiál a metódy 

S ohľadom na rozlohu územia a  zadefinované ciele bolo nutné explicitne určiť rozsah 

použitých metód a zamerať sa na presnosť a reprezentatívnosť použitých metód a získaných 

dát. Kľúčovými bodmi boli odber pôdnych vzoriek, tvorba morfotopov ako území pre 

testovanie straty informácie zo zriedených sietí a samotné testovanie straty informácie 

zo  zriedených odberových sietí.  

Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 338/2005 Z. z. [10] odporúča 

vzorkovať jednu  lokalitu na dva až štyri hektáre pôdy. Keďže má študovaný kultúrny diel 

rozlohu 17 ha, podľa vyhlášky je odporúčané odobrať šesť až deväť vzoriek. Hustota 

navrhnutej zahustenej odberovej siete bola determinovaná objemom financií, ktoré boli 

k dispozícií na laboratórne analýzy. Navrhnutá bola nasledovná odberová sieť:  50 x 50 m pre 

odber vzoriek na zistenie obsahu uhlíka a dusíka, a približne 100 x 100 m pre odber vzoriek 

pre horčík a fosfor. Celkovo bolo odobratých 73 vzoriek na analýzu uhlíka a dusíka, 22 

vzoriek na analýzu fosforu a horčíka (Obr. 1).  
 

 
Obr. 1. Zahustená odberová sieť 

 

V záujme reprezentatívnosti a možnej aplikácie výskumu aj na iných lokalitách boli 

vzorky dusík a uhlík odoberané z horizontu 0 – 20 cm. Z horizontu 20 – 40 cm bol zvolený na 
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analýzy prirodzene sa vyskytujúci horčík a pravidelne antropogénne dodávaný fosfor. Vzorky 

boli v teréne odoberané pomocou pôdneho vrtáku holandského typu. Laboratórne analýzy boli 

vykonané Laboratóriom pre pôdnu hygienu, analýzu vôd, odber vzoriek a interpretáciu 

výsledkov skúšok Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôd v Bratislave.  

Zriedené odberové siete boli modelované z pôvodnej zahustenej odberovej siete. Siete 

boli postupne zrieďované na princípe zachovania čo najideálnejšej priestorovej rovnomernosti 

s primárnym vylučovaním bodov, v ktorých bola zistená extrémna hodnota prvku. 

Pre  zisťovanie uhlíka a dusíka bolo vytvorených 8 zriedených sietí a počte vstupujúcich 

bodov: 70,  60, 50, 37, 29, 18, 14 a 10. Pre zisťovanie fosforu a horčíka bolo vytvorených šesť 

zriedených sietí, pričom sa jednalo o nasledujúce počty vstupných bodov: 18, 14, 12, 10, 8 

a 6. Kvôli lepšej aplikácií do praxe sme sa snažili vytvoriť rovnakú odberovú sieť pre 

zisťovanie všetkých štyroch prvkov – ide o 18, 12 a 10 bodové siete.  

Vytvorenie morfometricky kvázi homogénnych areálov, tzv. morfotopov bolo 

podkladom pre následné štatistické zhodnotenie vytvorených zriedených sietí. Morfotopy sme 

zvolili vyčleňovať na základe charakteristík sklonu a krivostí, nakoľko orientácie územia je 

homogénna – juhovýchodná. Využívaný bol digitálny terénny model získaný zo ZM 10 [11]. 

Pre sklony (nástroj Slope v ArcMap) bola zvolená škála rozhodujúcich izočiar z hľadiska 

poľnohospodárskej praxe [12] – 3°, 7° a 12 ⁰. Krivosť v smere spádnice a horizontálna 

krivosť (nástroj Curvature v ArcMap) boli tvorené dvoma kategóriami oddelenými nulovou 

izočiarou, tzn. konvexná a konkávna forma. Z dôvodu jednoduchej morfometrie reliéfu 

kultúrneho dielu nebolo nutné do tvorby morfotopov zahrnúť polohový index, prípadne faktor 

nadmorskej výšky. Normálová krivosť v smere spádnice morfometricky rozdelila kultúrny 

diel rovnomerne na dve časti – spodný a vrchný svah. Na vytvorenie morfotopov bol 

v programe ArcMap využitý nástroj Union, pričom bolo zvolené generalizačné kritérium 

rozlohy (100 m2) a minimálnej šírky areálu (10  m). Po generalizácií vzniklo 41  morfotopov. 

Po navrhnutí zriedených odberových sietí a vyčlenení morfotopov sme pristúpili 

k štatistickému spracovaniu údajov. Prvým krokom bolo vytvorenie rastrov interpolácií dát 

zo  zriedených sietí. Interpolácie boli vytvorené funkciou programu ArcMap Spline (vstupné 

parametre: output cell size = 2,5; weight = 0,1; number of points = 12). Interpoláciou celkovo 

vzniklo 28 rastrov (osem rastrov pre uhlík a osem pre dusík; šesť rastrov pre fosfor a šesť 

pre horčík), do štatistiky vstupovali aj interpolácie z pôvodnej odberovej siete.  

 Pomocou zonálnej štatistiky (nástroj Zonal Statistics as Table v ArcMap) sme 

zo  všetkých rastrov distribúcie prvkov určili priemernú hodnotu každého prvku pre každý 

morfotop. Dáta boli exportované do programu MS Excel, v ktorom boli porovnávané hodnoty 
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prvku v morfotope z pôvodnej zahustenej siete s jednotlivými zriedenými sieťami. Optimálna 

odberová sieť bola určená na základe priemernej hodnoty percentuálnych rozdielov hodnôt 

z pôvodnej zahustenej a zo zriedenej odberovej siete. Zo štatistického spracovania bolo 

vylúčených 10 % hodnôt z hornej a 10 % z dolnej hranice spektra hodnôt percentuálnych 

rozdielov, z dôvodu vyvarovania sa vplyvu prípadných extrémov na výsledky štatistiky. 

 

Výsledky a diskusia 

V prípade skupiny prvkov uhlík-dusík (Tab. 1), si možno všimnúť jemne nižšie 

hodnoty odchýlok pre uhlík, čo je zapríčinené predovšetkým antropogénnym zásahom. 

Pravidelné hnojenie dusíkatými hnojivami znemožňuje presnejšie vymodelovanie distribúcie 

prvku. Avšak vo všeobecnosti možno na základe štatistických výsledkov tvrdiť, že 

zahusťovaním odberovej siete pre uhlík a dusík sa priestorová informácia výraznejšie nemení. 

V našom modelovom území by platilo, že pokiaľ nezvolíme absolútne zahustenú sieť (v 

prepočte štyri vzorky na hektár pôdy), je možné bez výraznej zmeny informácie pracovať buď 

s dvoma vzorkami na hektár, alebo 0,5 vzorky na hektár. Minimálne z finančného hľadiska je 

tento poznatok významným, nakoľko je možné získať rovnaké informácie za štyrikríát nižšiu 

cenu. 
 

Tab. 1. Priemerná percentuálna odchýlka obsahu dusíka, uhlíka, fosforu a horčíka v rámci morfotopov 
 
 

 

Podobné závery ako v prípade uhlíka a dusíka možno aplikovať aj na odberové siete 

pre zisťovanie obsahu fosforu a horčíka (Tab. 1). V tomto prípade si všímame výrazný rozdiel 

medzi priemernými odchýlkami pre fosfor a horčík, čo poukazuje na antropogénny zásah 

a hnojenie fosfátmi. Horčík, ktorý sa vyskytuje v území prirodzene je relatívne dobre 

modelovateľný, čo sa odrazilo, v porovnaní s ostatnými prvkami, na nízkych odchýlkach. 

Priestorová informácia sa, rovnako ako v prípade uhlíka a dusíka, zahusťovaním siete výrazne 

nemení. 

 Na základe vyššie uvedených tabuliek by bolo možné vybrať optimálnu sieť pre každý 

jeden prvok zvlášť, avšak to by bolo finančne nevýhodné a v praxi neaplikovateľné. Preto 

počet bodov 
v sieti dusík uhlík  počet bodov 

v sieti fosfor horčík 

70 ±0,93 % ±1,02 %  18 ±15,51 % ±4,00 % 
60 ±8,11 % ±4,88 %  14 ±37,41 % ±16,00 % 
50 ±14,18 % ±8,59 %  12 ±35,85 % ±15,41 % 
37 ±22,22 % ±17,55 %  10 ±34,86 % ±12,06 % 
29 ±28,03 % ±16,31 %  8 ±40,27 % ±11,27 % 
18 ±25,45 % ±22,11 %  6 ±48,66 % ±46,61 % 
14 ±33,38 % ±25,77 %     
10 ±29,57 % ±24,58 %     
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uvažujeme nad jednou sieťou pre všetky skúmané prvky. Syntézou legislatívneho rámca 

a našich výsledkov by bolo možné reprezentatívne vzorkovať riešené územie práve na hornej 

hranici legislatívne definovanej hustoty vzorkovania. Preto volíme za optimálnu sieť 

s desiatimi vstupnými bodmi rovnomerne rozmiestnenými v celom území. Táto sieť 

reprezentuje jednak geometrické formy, ale aj všeobecne platný úzus, zohľadniť pri 

vzorkovaní rozmanitosť bonitovaných pôdnoekologických jednotiek. Z finančného hľadiska 

je táto sieť náročnejšia, avšak poskytne presnejšiu informáciu o stave zásob živín. 

  

 
Obr. 2. Zvolená optimalizovaná odberová sieť 

 

Záver 

Optimalizované rozmiestnenie pôdnych sond a správne odoberanie pôdnych vzoriek 

pre identifikáciu pôdnych zložiek je integrálnou časťou manažmentu v poľnohospodárskej 

krajine. Po vytvorení priemeru odchýlok všetkých morfotopov pre každú zriedenú odberovú 

sieť sme  zistili, že pri modelovaní distribúcie živín sa priestorová variabilita prvkov 

zvyšovaním hustoty vzorkovania výrazne nemení. To znamená, že zahustením odberovej siete 

nedostaneme presnejšiu informáciu ako pri vzorkovaní podľa legislatívneho štandardu, pokiaľ 

nevzorkujeme vo finančne náročnej absolútnej hustote. Tým sme potvrdili vhodnosť 

legislatívne zakotveného štandardu  (jedna vzorka na dva, resp. štyri hektáre), čo pre naše 

územie predstavuje šesť až  deväť vzoriek. Avšak na základe vykonaných štatistických 

úkonov, odporúčame vzorkovať na hornej hranici intervalu, t.j. deväť až desať vzoriek. Na 
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základe zistených údajov možno hodnotiť štandardizované vzorkovanie ako dostačujúce pre 

potreby precízneho poľnohospodárstva.  

Je nutné podotknúť, že zistené výsledky nie je v súčasnej dobe možné, vzhľadom na 

potrebu verifikácie výsledkov, extrapolovať a aplikovať na územia s iným charakterom. 

Aplikovateľnosť je pravdepodobne možná pre geometricky, morfometricky a chemicky veľmi 

podobný kultúrny diel.   
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Abstract 
Influence of geographical factors on land cover change in Slovakia  
Changes of the land cover are a result of various factor shaping the landscape. The objective of this 

thesis is to quantify the influence of selected geographical factors on the land cover change in Slovakia. 
Influence of the factors were analysed on scale 1 : 50 000 for set of 20 representative areas. Independent 
variables such as altitude, slope, solar radiaton, accessibility and topographical wetness index and dependent 
variables such as individual changes of land cover were part of simple logistic regression. Slope of the georelief, 
accessibility from settlement and solar radiation came down as the strongest factors.  Importance of slope and 
accessibility confirms results of other studies related to the subject but solar radiation is a surprisingly good 
result. Concerning the individual land cover changes, the best ones to be modelled are afforestation, urbanization 
and water bodies construction. Result of a research highlighted applicability of the geographical factors in the 
land cover change modelling, as well as ability to model individual changes of land cover. 
 

Keywords: geographical factors; land cover change; regression analysis; Slovakia    

 

Úvod a formulácia cieľa 

Krajinná pokrývka a jej zmeny sú výsledkom vzájomného pôsobenia faktorov 

v krajine. Faktory, ktoré sa v angličtine označujú aj ako „driving forces“ môžeme rozdeliť na 

dve základné skupiny. Fyzickogeografické faktory, ktoré sú reprezentované zložkami 

fyzickogeografickej sféry ako napr. sklon georeliéfu, priemerný ročný úhrn zrážok, pH pôdy 

a pod. a socioekonomické faktory, ktorých nositeľom je spravidla človek – nezamestnanosť, 

najvyššie dosiahnuté vzdelanie, alebo bývajú vztiahnuté k administratívnym hraniciam – 

hustota zaľudnenia, dostupnosť [1, 2].  

Hodnotenie stavu krajinnej pokrývky umožňuje interpretácia satelitných a leteckých 

snímok. Pre územie Slovenska bola spracovaná metodika Corine Land Cover 4. úrovne pre 

mapy v mierke 1 : 50 000 [3]. Tradičným prístupom je mapovanie krajinnej pokrývky v 

rôznych mierkach výskumu [4, 5]. Posunom v problematike je sledovanie zmien krajinnej 

pokrývky v rôznych časových horizontoch [6, 7]. Postupne sa začal klásť dôraz aj na hľadanie 

príčin týchto zmien. Najčastejšie sa používa rôzna kombinácia geografických faktorov, 

ktorých vplyv na zmeny krajinnej pokrývky sa skúma štatistickými analýzami [1, 6, 7, 8].  

Hlavným cieľom práce je kvantifikovať vplyv vybraných geografických faktorov – 

nadmorská výška, sklon georeliéfu, potenciálne ročné oslnenie, dĺžka trvania oslnenia, 

dostupnosť z obce, topografický vlhkostný index na zmeny krajinnej pokrývky Slovenska. 
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Obr.  1. Výsledné zhluky klastrovej analýzy s vyznačením modelových území 

K naplneniu hlavného cieľa viedlo viacero čiastkových cieľov: analýza stavu a zmien 

krajinnej pokrývky v rokoch 1949 a 2010, tvorba vrstiev geografických faktorov, tvorba 

štatistického súboru a jednoduchá logistická regresia.  

 

Materiál a metódy 

Výskum bol realizovaný na modelových územiach. Ich výberu predchádzala 

štatistická analýza. Do štvorcovej siete sme priradili vybrané údaje geografických faktorov: 

sklon georeliéfu, priemerná ročná teplota, dostupnosť, exponovanosť a pH pôdy. Obdobne im 

boli priradené podiely tried krajinnej pokrývky úrovne Corine Land Cover 3: urbanizované 

areály, orná pôda,  trvalé kultúry, trávne porasty, heterogénne poľnohospodárske areály a 

lesy. Klastrovou analýzou sme štvorce rozdelili do dvadsiatich štatisticky definovaných 

zhlukov (Obr. 1). Z každého zhluku bol následne vybraný jeden štvorec (modelové územie), 

ktorý bol najbližšie k jeho centroidu.  

 

 Stav krajinnej pokrývky sme sledovali v dvoch rokoch: 1949 a 2010. Ako podklad pre 

interpretáciu slúžili ortofotomapy z oboch období [9]. Za referenčnú mierku mapovania sme 

zvolili mierku 1 : 50 000, pričom sme použili upravenú legendu metodiky Corine Land Cover 

4. úrovne [3]. Minimálny mapovaný areál sme upravili na 2,5 ha a minimálnu šírku líniového 

prvku na 30 m. Medzi rokmi 1949 a 2010 sme vykonali analýzu zmien krajinnej pokrývky. 

Identifikované zmeny sme podľa diagramu tokov krajinnej pokrývky roztriedili do 

príslušných kategórii zmien (Obr. 2) [10]. Navyše sme pridali možnosť, že nenastala žiadna 
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Obr.  2. Diagram tokov krajinnej pokrývky 

zmena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spracovanie vrstiev geografických faktorov vychádzalo z digitálneho terénneho 

modelu EU-DEM [11]. Nadmorská výška je základnou morfometrickou veličinou a je 

priamym vyjadrením EU-DEM v prostredí ArcGIS, v ktorom sme pracovali. Sklon georeliéfu 

vznikol odvodením nástrojom „slope“ a je vyjadrený v stupňoch. Charakteristiky oslnenia 

boli vypočítané nástrojom „area solar radiation“. Topografický vlhkostný index (TWI) bol 

vypočítaný rastrovou kalkulačkou podľa vzorca: 

𝑇𝑊𝐼 = ln (
𝐴𝑠

tan𝛽
) [I.] 

 Kde As znamená príspevkovú plochu v m2 a 𝑡𝑎𝑛 𝛽 je tangens sklonu georeliéfu 

v radiánoch [8]. Dostupnosť z obce bola vypočítaná nástrojom „cost distance“ (vážená 

vzdialenosť), kde sme vzdialenosť bunky rastra násobili hodnotou sklonu v danej bunke, aby 

sme zohľadnili aj náročnosť terénu, ktorý je treba prekonať. 

 Údaje o stave krajinnej pokrývky, jej zmenách a geografických faktoroch sme 

zozbierali do bodovej vrstvy s rozostupom 50 m v smere oboch hlavných osí. Výsledných 74 

420 bodov predstavovalo riadky, ktoré vstupovali do štatistickej analýzy. Jednoduchá 

logistická regresia sleduje vplyv vstupnej nezávislej premennej (geografický faktor) na 
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závislú premennú (zmena krajinnej pokrývky). Sila vplyvu je potom reprezentovaná plochou 

AUC (z angl. Area Under Curve) pod touto krivkou. AUC nadobúda hodnoty v intervale od 0 

do 1. Hodnoty pod hranicou 0,5 predstavujú systematické chyby v modeli a hodnota blížiaca 

sa k 1 predstavuje silný vplyv geografického faktora na vyvolanú zmenu krajinnej pokrývky 

[12]. 

 
Výsledky a diskusia 

Prvým čiastkovým výsledkom bolo vyhodnotenie stavu krajinnej pokrývky pre dva 

mapované časové horizonty (Obr. 3). Najväčšie zastúpenie predstavovali triedy ornej pôdy 

a lesov. Najmenšiu plochu predstavovali areály s nesúvislou vegetačnou pokrývkou, areály 

vodných plôch a trvalých kultúr. 

 

 
Obr.  3. Podiely tried krajinnej pokrývky z celkovej plochy modelových území v rokoch 1949 a 2010 

 V nadväznosti na stav krajinnej pokrývky sme vyhodnotili aj percentuálne podiely 

jednotlivých typov zmien (Obr. 4). Plocha, na ktorej prebehla akákoľvek zmena predstavovala 

približne 40 % plochy sledovaných území, pričom najväčšie zastúpenie malo zalesnenie a 

extenzifikácia poľnohospodárstva a naopak, najmenší podiel mal vznik vodných plôch. 
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Obr.  4. Podiely zmien krajinnej pokrývky  

Po a, z celkovej plochy sledovaných území a po b, z plochy, na ktorej došlo k zmene  

Výsledkom logistickej regresie je hodnota AUC. V tejto práci sme skúmali vplyv 

všetkých geografických faktorov na všetky zmeny krajinnej pokrývky (vrátane väzby 

s prípadom, kedy nedošlo k žiadnej zmene). Hlavný výsledok  predstavuje výsledná hodnota 

AUC vo všetkých kombináciách vstupných premenných (Tab. 1). Ako najsilnejší sa ukázal 

vplyv dostupnosti z obce na urbanizáciu, vplyv topografického vlhkostného indexu na vznik 

vodných plôch a vplyv sklonu georeliéfu na zalesňovanie. Vo všetkých prípadoch bola sila 

AUC viac ako 0,8. Najslabšie výsledky dosahuje celkové oslnenie, pričom iba v dvoch 

prípadoch sa hodnota AUC dostáva na hodnotu 0,6 (resp. 0,61). Na rozdiel od celkového 

oslnenia, dĺžka trvania oslnenia dosahuje v štyroch prípadoch hodnotu AUC nad 0,7 a z toho 

dvakrát sa dostáva tesne pod hranicu 0,8. V rámci modelovateľnosti jednotlivých zmien 

dosahuje najlepšie výsledky urbanizácia a zalesňovanie. Zo samotných zmien dosahuje slabé 

výsledky odlesňovanie.  

 
Tab. 1. Sila vplyvu AUC geografických faktorov na zmeny krajinnej pokrývky  

 nadm. výška sklon oslnenie trvanie oslnenia dostupnosť TWI 

bez zmeny 0,57 0,47 0,58 0,45 0,52 0,53 

urbanizácia 0,70 0,77 0,54 0,71 0,88 0,69 

intenzifikácia 0,62 0,69 0,49 0,66 0,57 0,62 

extenzifikácia 0,74 0,70 0,59 0,71 0,58 0,64 

zalesňovanie 0,78 0,81 0,59 0,79 0,78 0,70 

odlesňovanie 0,64 0,58 0,60 0,54 0,60 0,56 

vznik vodných 

plôch 
0,65 0,77 0,61 0,79 0,63 0,87 

 

V rámci hlavných výsledkov sa prekvapivo dobre ukázala modelovateľnosť vzniku 
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vodných plôch. Treba však upozorniť na fakt, že táto zmena nastala na veľmi malej ploche 

(menej ako 1 % ) sledovaných území. Dobré dosiahnuté výsledky sklonu georeliéfu 

a dostupnosti z obce sú však podobné s ďalšími prácami venujúcich sa danej problematike, 

pričom spomínané faktory rovnako patrili do skupiny najsilnejších [1, 6, 7]. Posledným 

činiteľom, ktorý mohol dosiahnuté výsledky výraznejšie ovplyvniť je použitie zvolených 

štatistických metód. Použitím jednoduchej logistickej regresie nie sú zohľadnené vzájomné 

korelácie medzi geografickými faktormi. 

 

 

 

Záver 

Kvantifikovaním vplyvu všetkých geografických faktorov na zmeny krajinnej 

pokrývky sme naplnili hlavný cieľ tohto výskumu. Rovnako hodnotným výsledkom je aj 

analýza zmien krajinnej pokrývky modelových území. Nazdávame sa, že sme tak dostali 

pomerne presný obraz o zmenách, ktoré sa za toto obdobie na Slovensku udiali. Prínosom 

výskumu je poukázanie na využiteľnosť faktorov pri modelovaní zmien v krajine 

a modelovateľnosť jednotlivých zmien krajinnej pokrývky. V ďalšom výskume by bolo 

vhodné využiť zložitejšie štatistické postupy, napr. viacnásobnú regresiu, ktorá lepšie 

popisuje variabilitu skúmaných zmien. Hlavnou výhodou oproti jednoduchej regresii je 

zohľadnenie korelácie medzi vstupnými premennými. V budúcnosti by bolo vhodným 

rozšírením aj použitie ďalších geografických faktorov ako vstupných premenných, prípadne 

ich konkrétna definícia.  
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Abstract 
 Suitability of the variations of the D1 motorway in the part of Turany – Hubová with respect to the 
 slope stability 
 By the evaluation of individual planned variations of the D1 motorway in the part of Turany – Hubová 
(Northern Slovakia), using the multivariate statistical analysis, this paper offers a more detailed evaluation of the 
suitability of the routelocations with respect to the slope stability. 9 variations were compared, 7 of them located 
in the valley and slopes in proximity to the river Váh and 2 variations are crossing the massif of Malá Fatra 
(Korbelkatunnel). By comparing the routes of individualvariations of the motorway that cross the area with 
landslide hazard (the result of the multivariate statistical analysis), the order of suitability of the variations of the 
motorway with respect to the slope stability was determined. 

Keywords: Turany – Hubová; Landslide hazard assessment; Multivariate statistical analysis; GIS 
 

Úvod a formulácia cieľa 

 Diaľničná sieť predstavuje kostru dopravnej infraštruktúry štátu. Problematika 

trasovania jednotlivých úsekov diaľnic v rôznych navrhovaných variantoch riešenia 

predstavuje zložitý systém hodnotenia vstupných údajov, ktorého cieľom je identifikovať 

predpokladané dopadyv budúcnosti.Diaľničný úsek D1 Turany – Hubová predstavuje časť 

diaľnice vedenú v geologicky zložitom území, náchylnom na svahové pohyby. V skúmanom 

úseku trasy bolo posudzovaných 9 variantov, ktorých línie sú znázornené na obrázku 1. 

Posudzované varianty môžeme rozdeliť na varianty trasované v údolí rieky Váh (7 variantov) 

a  varianty prerezávajúce masív Malej Fatry v tuneli Korbelka (2 varianty). Povrchové 

varianty v údolí Váhu sú: B2a, B2b, B2c, V1, V1a, V2c, Vor. Rozdiel medzi nimi je v smere 

trasy pri Kraľovianskom jazere, kde vedú buď v tuneli Kraľovany (B2a,B2b), tuneli Malá 

Fatra (B2c, V1a, V1or) alebo na povrchu, ponad jazero. Ďalšie rozdiely sú v lokalite tunela 

Rojkov a tunela Havran. Varianty vedené tunelom Korbelka popod masív Malej Fatry na 

rozdiel od predchádzajúcich variantov začínajú južne v už vybudovanej diaľničnej križovatke 

Turany. Odlišujú sa od seba trasovaním a dĺžkou tunela (B1: dĺžka tunela 5700 m, V2: dĺžka 

tunela 5850 – 5 868m) a v umiestnení východného portálu tunela Korbelka. Cieľom príspevku 

bolo zistiť vhodnosť jednotlivých trás variantov riešenia diaľnice D1 v skúmanom úseku 

z hľadiska stability svahov, tvorbou modelu územia náchylného na zosúvanie kategorizovať 
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územie do zosuvných tried a následne zistiť dĺžku variantov diaľnice v rámci 

identifikovaných zosuvných tried. 

Obr. 1. Priestorová lokalizácia variantov riešenia diaľnice v úseku D1 Turany – Hubová 
 
Materiál a metodika 

 Situovanie variantov riešenia diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová bolo prevzaté zo 

správy o hodnotení životného prostredia zverejnenej na stránke Enviroportálu [1]. 

Georeferencovaním ortofotomapy a následne vektorizovaním jednotlivých variantov diaľnice 

v prostredí programu ArcGIS 10.2 sme vypracovali 

priestorovo orientované vektorové vrstvy jednotlivých 

variantov diaľnice. Pomocou zvektorizovaných 

vrstevníc základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000 bol 

pre skúmanú oblasť vytvorený digitálny výškový model 

reliéfu (ďalej len DMR). Pomocou modelu analýz z 

ponuky ArcCatalogu bol na základe vstupného DMR 

zostrojený model sklonu svahov, ktorý bol rozdelený do 

deviatich kategórií [2]. Ďalším použitým modelom na 

základe DMR boli orientácie reliéfu voči svetovým 

stranám, ktoré sme rozdelili na osem základných 

smerov. Podkladom pre tvorbu mapovej vrstvy 

reprezentujúcej geologické pomery záujmového územia 

boli geologické mapy Veľkej Fatry [3], Kysuckých 

vrchov a Krivánskej Malej Fatry [4], Južnej a východnej Oravy [5] a Turčianskej kotliny [6]. 

Obr. 2. Princíp multivariačnej štatistickej 
analýzy [7] 
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Dátovým zdrojom pre vytvorenie mapovej vrstvy krajinnej pokrývky bola vektorová ESRI 

geodatabáza Corine Land Cover 2012. Zvolenou metódou pre určenie náchylnosti územia na 

zosúvanie bola multivariačná štatistická analýza [7, 8]. Vstupnými dátami boli 

reklasifikované rastre: nadmorských výšok, sklonov svahov, orientácie svahov voči svetovým 

stranám, geologickej stavby, krajinnej pokrývky a svahových deformácií. Kombináciou 

vstupných rastrových vrstiev, z ktorých každá bola rozdelená na určité triedy, vznikla nová 

mapová vrstva tvorená takmer homogénnymi celkami nazývanými "unique conditionalunits" 

(UCU). Princíp multivariačnej štatistickej analýzy podľa Pauditša [7] vidno na obrázku 2. 

Následnou zonálnou štatistikou, pre ktorú bola použitá rastrová vrstva svahových deformácií, 

kde hodnoty „0“ a „1“ predstavujú prítomnosť zosuvu, vznikol raster priemerných hodnôt 

nadobúdajúci hodnotu od 0 po 1. Použitím vzťahu Clericiho [8], ktorý definuje hodnotu „P“ 

predstavujúcu podiel dvoch pätín celkovej plochy zosuvov voči celkovej ploche bez zosuvu, 

nám výsledná hodnota „P“ predstavuje pravdepodobnosť vzniku zosuvov. Rastrová mapová 

vrstva vzniknutá po realizovaní zonálnej štatistiky a aplikácii matematického vzťahu podľa 

Clericiho [8] bola klasifikovaná do 5 tried náchylnosti územia na zosúvanie, od veľmi 

nízkeho až po veľmi vysoký stupeň náchylnosti územia na zosúvanie. Na kontrolu správnosti 

dosiahnutých výsledkov namodelovanej vrstvy bola použitá verifikácia pomocou ROC krivky 

(ROC – Receiver Operating Characteristic), ktorá porovnáva pravdivostné, či nepravdivostné 

tvrdenie prítomnosti zosuvov v jednotlivých triedach.  

 

Výsledky a diskusia 

 Presnosť namodelovanej vrstvy územia náchylného na zosúvanie verifikovaná 

pomocou metódy ROC krivky (obrázok 3) vyšla 94,3%, čo môžeme považovať za veľmi 

dobrú úspešnosť. Pre zistenie dĺžky variantov diaľnice D1 prechádzajúcich jednotlivými 

stupňami náchylného územia na zosúvanie sme brali do úvahy len povrchové časti každého 

variantu. Tunelová časť úsekov nebola zarátaná do celkovej dĺžky jednotlivých variantov. 

Podľa tvrdenia, že model je len taký presný, ako sú presné vstupné údaje, treba podotknúť, že 

vstupom bola vrstvasvahových deformácií z roku 2010, kedy vrstva nebola aktualizovaná 

napríklad o Kraľoviansky zosuv, nachádzajúci sa v záujmovom území, na severnom okraji 

lomu Kraľovany – Rieka (lom Šútovo).   
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Pri variantoch v údolí rieky Váh je pri tunelových 

častiach poloha vstupných portálov lokalizovaná 

prevažne v zosuvných územiach. Ľavý breh rieky 

Váh predstavuje komplex na seba nadväzujúcich 

zosuvov s rôznym stupňom aktivity. Práve týmto 

územím v extraviláne obcí Kraľovany a Stankovany 

vedú varianty, kde sazápadný portál tunela Rojkov 

uvádza ako najnáročnejší portál na zabezpečenie 

stability spomedzi tunelov Rojkov, Havran [9]. 

Výsledný model náchylnosti územia na zosúvanie je 

znázornený na obrázku 4.  

 
Obr. 4. Model náchylnosti územia na zosúvanie v úseku diaľnice D1 Turany – Hubová 

Podiel dĺžok povrchových častí všetkých variantov diaľnice D1 v skúmanom úseku 

trasovaných v územiach s jednotlivými stanovenými stupňami náchylnosti územia na 

zosúvanie bol štatisticky porovnaný a vyhodnotený(tabuľka1, obrázok 5). Ako najvhodnejší 

variant riešenia diaľnice, teda ten, ktorého najkratšia trasa sa nachádza v územiach s vyššími 

stupňami náchylnosti na zosúvanie, vyšiel tunelový variant V2 s tunelom Korbelka. V správe 

o hodnotení [1], v časti hodnoteniavplyvov diaľnice na horninové prostredie (vrátane stability 

horninového prostredia) bol taktiež odporúčaný daný variant. Treba však podotknúť, že 

v správe o hodnotení boli posudzované 4 varianty. Pri hodnotení vplyvov na horninové 

prostredie (stabilitu horninového prostredia) vyšiel posudzovaný variant V1or ako najhorší. 

Tento fakt sa potvrdil aj na modeli náchylnosti územia na zosúvanie, kde viac ako tretina 

povrchovej časti variantu sa nachádza v najvyššom, veľmi vysokom stupni náchylnosti 

územia na zosúvanie. 

Obr. 3. ROC krivka pre multivariačný 
štatistický model náchylnosti územia na 

zosúvanie 
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Tab. 1. Podiel (%) dĺžky trás variantov diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová vedených územím 
klasifikovaným podľa stupňov náchylnosti na zosúvanie 

Stupeň náchylnosti 
územia na zosúvanie 

Varianty 
B1 B2a B2b B2c V1 V1a V1c V1or V2 

veľmi nízky 84,66 78,02 75,80 69,02 64,77 61,89 65,11 57,49 86,14 
nízky 1,08 1,85 1,16 4,31 4,62 5,45 4,26 2,62 1,01 
stredný 1,34 2,43 2,03 2,02 1,08 1,71 1,18 1,70 0,38 
vysoký 0,16 0,90 1,79 2,55 2,87 3,52 2,53 2,11 0,30 
veľmi vysoký 12,77 16,81 19,22 22,10 26,66 27,43 26,92 36,08 12,16 

 Predpokladané vplyvy diaľnice na horninové prostredie reprezentujú len jedno z 

mnohých posudzovaných kritérií. Predikčné modely vhodnosti lokalizácie projektov v krajine 

akými sú diaľnice je vzhľadom na mnohé potenciálne riziká nutné podrobiť adekvátnemu 

váhovaniu jednotlivých hodnotiacich kritérií, resp. aplikovať viacúrovňové hodnotenie. 

 
Obr. 5. Podiel povrchových častí variantov riešenia diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová trasovaných 

v územiach podľa stupňov náchylnosti na zosúvanie 

 V prípade diaľnic, teda líniových bariérových stavieb, sú kľúčovými kritériami tie, 

ktoré sprostredkovávajú hodnotenie predikcie dopadov projektov na geodynamické procesy, 

hydrologické pomery, prvky ochrany prírody a krajiny (vrátane chránených území patriacich 

do európskej sústavy chránených území Natura 2000), územný systém ekologickej stability 

vrátane migračných trás živočíchov a pod. [10].  

 

Záver 

 Zostavený model náchylnosti územia na zosúvanie sa preukázal ako vhodný nástroj na 

analýzu vhodnosti variantov riešenia diaľnice z hľadiska stability svahov. Odporúčame pri 

posudzovaní vplyvov líniových stavieb na životné prostredie používať dvojúrovňové 

posudzovanie: 1.) expertné posúdenie (napr. delphi metóda), ktorého výsledkom by bolo 

vyselektovanie predpokladaných najcitlivejších parametrovživotného prostredia vzhľadom na 

posudzovaný projekt a 2.) detailné zhodnotenie očakávaných vplyvov, t.j. napr. vyhodnotenie 

variantov diaľnice z hľadiska zosuvného hazardu, tvorba predikčných modelov. 
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Abstract 
Spatial aspects of the foreign policy of the presidents of the SR in the period 1993−2019 
The foreign policy of the Slovak Republic is mainly carried out by the government headed by the prime 

minister, the minister of foreign affairs and the president. In particular, the president of the Slovak Republic has 
very strong competences in the field of foreign policy and his foreign visits serve to deepen the cooperation of 
the states at the highest level. In this paper we analyze the development and spatial concentration of foreign 
visits of presidents as well as foreign visits to the Slovak Republic. By mapping foreign visits of presidents we 
analyse one part of Slovak foreign policy on the presidential level. Our research is focusing on the territorial 
character, its formation, development and changes. 
 

Keywords: political geography; foreign policy; presidential visits; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Prezident SR má ústavou garantované nezávislé kompetencie v oblasti zahraničnej 

politiky. Podľa Ústavy SR prezident reprezentuje štát navonok a má právo dojednávať 

medzinárodné zmluvy [1]. Do akej miery je naplno využívaná táto právomoc je diskutabilné, 

no faktom zostáva, že zahraničné návštevy prezidenta sú konkrétnym a pomerne 

medializovaným prejavom zahraničnopolitickej aktivity SR. 

Cieľom príspevku je politicko-geografická analýza priestorového zamerania 

zahraničných návštev jednotlivých prezidentov SR a tiež ich zahraničných prijatí. Zámerom je 

analyzovať a porovnať vývoj ako aj priestorové zameranie zahraničných návštev v kontexte 

zahraničnej politiky SR počas jednotlivých prezidentských období 1993-2019. 

 

Materiál a metódy 

Jadro analýzy tvorí databáza všetkých zahraničnopolitických aktivít prezidentov SR 

s ich priestorovým aspektom. Dáta pozostávajú z návštev a prijatí prezidentov od roku 1993 

do 28. 02. 2019 a analyzovaných bolo 5 prezidentských období počas 26 rokov samostatnosti 

SR. Komparáciou vývoja, počtu a najmä priestorového zamerania zahraničných návštev zo a 

do SR sme hodnotili aktivitu jednotlivých prezidentov v kontexte celkovej zahraničnej 

politiky SR a aj najvýznamnejších medzinárodných udalostí. Zdroj údajov návštev bola 
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webová stránka Kancelárie prezidenta SR [2], archívne stránky bývalých prezidentov SR [3, 

4] a zoznam najvýznamnejších aktivít prezidenta Michala Kováča na portáli TERAZ.SK [5]. 

Štruktúra návštev vychádza z klasifikácie Kancelárie prezidenta SR. Zahraničné 

návštevy sa delia na oficiálne cesty a pracovné cesty (pri príležitosti rôznych medzinárodných 

udalostí). Prijatia sa delia na 4 skupiny. Prijatia zahraničných veľvyslancov sme 

neanalyzovali. 
Tab. 1. Štruktúra návštev a prijatí prezidentov SR 

 

 Kováč Schuster Gašparovič 1 Gašparovič 2 Kiska Spolu 

Oficiálne návštevy 15 37 25 28 22 127 

Pracovné návštevy 24 74 51 40 67 256 

Spolu 39 111 76 68 89 383 

Prijatia hláv štátov 22 38 43 31 52 186 

Prijatia politických reprezentantov štátov 2 172 63 41 38 316 
Prijatia reprezentantov medzinárodných 

organizácií (EÚ, NATO,...) 8 58 10 18 16 110 

Prijatia zastupiteľov zahraničných inštitúcií 
(podnikateľský, vzdelávací sektor,...) 0 86 35 26 6 153 

Spolu 32 354 151 116 112 733 

Počet navštívených štátov 23 41 36 34 33 167 

Počet prijatých štátov 12 60 45 35 36 188 

 

 
Obr. 1. Funkčné obdobia jednotlivých prezidentov SR  

 

 
Obr. 2. Zahraničné návštevy a prijatia prezidentov SR v období rokov 1993-2019 
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Výsledky a diskusia 

Vývoj počtu prezidentských návštev je podmienený najdôležitejšími medzníkmi 

zahraničnej politiky SR. Roky 2004 a 2016 možno považovať za najdôležitejšie. SR v období 

pred rokom 2004 vyvíjala veľký zahraničnopolitický tlak na integráciu do EÚ a NATO 

a v roku 2016 predsedala Rade EÚ. Početnosť návštev zodpovedala týmto významným 

zahraničnopolitickým udalostiam. Takmer úplná absencia návštev zo SR v roku 1998 bola 

spôsobená skončením funkčného obdobia prezidenta Michala Kováča v marci 1998 

a zvolením nového prezidenta Rudolfa Schustera až v roku 1999. 

Je nepísaným pravidlom, že prvá oficiálna zahraničná návšteva prezidenta SR smeruje 

do Českej republiky. Túto tradíciu dodržal zatiaľ každý prezident SR. Celkovo sa Michal 

Kováč vyznačoval najmenšou početnosťou výjazdov zo SR. Jeho vysoký počet návštev do 

USA je spôsobený najmä účasťou na každoročnom zásadní Valného zhromaždenia OSN. 

Počas prvého obdobia prezidenta SR sa prvýkrát objavila zásadná nezhoda medzi zahraničnou 

politikou prezidenta a predsedu vlády. Rudolf Schuster bol v porovnaní s ostatnými 

prezidentmi najaktívnejší. Absolvoval najvyšší počet návštev počas jedného funkčného 

obdobia a využíval svoje medzinárodné kontakty k integrácii SR do EÚ a NATO. Možno 

konštatovať, že Andrej Kiska dosahuje priemernú priestorovú diferenciáciu navštívených 

krajín. Síce navštívil ako prvý prezident SR napríklad Keňu, no taktiež ako prvý úplne 

vynechal návštevu veľkých štátov v Ázii ako napríklad Čínu alebo Indiu. 

Spomedzi prezidentských prijatí sa prezident Schuster vyznačoval najvyššou mierou 

“atraktivity“ pre zahraničné delegácie. Počas celého svojho funkčného obdobia prijal až 210 

zahraničných návštev, čo predstavuje priemerne trojnásobok prijatí v porovnaní s inými 

prezidentmi. Možno to pripisovať ambícii SR vstúpiť do EÚ a NATO. Priestorová 

diferenciácia prijatí počas dvoch úradovaní Ivana Gašparoviča sa vyznačuje vyváženou 

vektorovou orientáciou. Počas prvého funkčného obdobia možno pozorovať vyšší záujem 

z krajín strednej Európy a v druhom období sa mierne zvýšila aktivita z Číny a USA. 

Najvýraznejší moment v tomto období možno pokladať prijatie prezidentov Busha ml. 

a Putina na samite v Bratislave vo februári roku 2005. Priestorové zameranie prijatí počas 

úradovania Andreja Kisku sa koncentruje v strednej Európe a celkovo najvyšší počet stretnutí 

pochádza z krajín V4 (až 42 % všetkých návštev hláv štátov), čo môže signalizovať vyššiu 

mieru spolupráce v tomto zoskupení obzvlášť v období, kedy štáty V4 nachádzajú spoločné 

záujmy (napr. spoločný postoj v otázke migrácie). Celkovo najvyšší počet prijatí bol z Poľska. 

Nadštandardné priateľstvo s poľským prezidentom Andrzejom Dudom sa odrazilo na 

uskutočnení až 5 formálnych aj neformálnych stretnutí v SR. 
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Návštevy a prijatia prezidentov v závislosti od vzdialenosti od slovenských hraníc 

signalizujú nepriamu úmeru. Celkovo možno konštatovať, že v priestore kratšej vzdialenosti 

štátov od hraníc SR, dosahujú tieto vyššie podiely (v %) na návštevách a prijatiach. Pri 

zahraničných výjazdoch smerovalo 42 % všetkých návštev do štátov vzdialených 200 km od 

hraníc SR. V priestore do 500 km to predstavovalo 55 %, do 1000 km 77 % a do 1500 km až 

80 % všetkých zahraničných návštev. Spomedzi prezidentov najmenšie podiely návštev vo 

vzťahu k narastajúcej vzdialenosti dosiahol Michal Kováč, ktorý tak cestoval relatívne do 

vzdialenejších štátov (predovšetkým USA). 

 
Obr. 3. Zahraničné návštevy prezidentov SR 

 
Pri zahraničných prijatiach možno pozorovať rovnaký trend narastania podielov 

(200 km – 39 %, 500 km – 52 %, 1000 km – 74 %, 1500 km – 79 %). Prijatia u prezidenta 

Schustera sa vyznačujú väčším podielom zo vzdialenejších štátov. Návštevy zo štátov vo 
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vzdialenosti do 500 km nedosahujú ani polovicu všetkých prijatí. Naopak Michal Kováč a 

Andrej Kiska dosahujú vysoko nadpriemerné podiely v prijatí z blízkych štátov. Kováč prijal 

zo vzdialenosti do 200 km až 53 % a do 1500 km až 89 % všetkých návštev a Kiska prijal vo 

vzdialenosti do 200 km až 48 % a do 1500 km až 87 % všetkých návštev. 

 

 
 

Obr. 4. Zahraničné prijatia u prezidentov SR 
 
Záver 

Je zrejmé, že aj prezident svojim postavením aktívne prispieva k tvorbe zahraničnej 

politiky SR. Má možnosti rozvíjať v zahraničí priaznivé prostredie na nadviazanie kontaktov 

pre slovenských podnikateľov. Preto je význam návštev prezidenta veľký a pre proexportne 

orientovanú ekonomiku SR častokrát aj kľúčový. Pri tom je však dôležitý konsenzus medzi 
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prezidentom a vládou, ktorý však od roku 1993 nebol vždy pravidlom a v histórii 

došlo viackrát k názorovým nezhodám na zahraničnú politiku SR [6]. Každý prezident bude 

prostredníctvom svojich osobných priorít a osobnou aktivitou posúvať hranice pôsobnosti a 

postavenia Kancelárie prezidenta SR v oblasti riadenia zahraničnej politiky a diplomacie SR 

[1]. 
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Abstract 
Trends of migration flows in Skalica town 
The main theme of this contribution is the migration flows in the town Skalica in years 1990 – 2017. 

The migration flows are evaluated at the regions level as well as at the municipal level. The migration directions 
at the level of the regions, both in the Slovak and the Czech Republic, are monitored. Particular attention is 
devoted to migration links with surrounding towns and rural communes, as well as links based on the specifics 
of the border city. 

 

Keywords: migration flows; trends; urban area; Skalica town; Slovakia 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Problematikou migrácie sa zaoberá veľké množstvo autorov, a stala sa teda trendom, 

ktorý je zaujímavé skúmať a sledovať jeho ďalší vývoj. V posledných rokoch prebieha v 

Slovenskej republike trend suburbanizácie, ktorý môžeme sledovať v niektorých okresoch 

výraznejšie a v niektorých menej výrazne. 

V našom príspevku by sme chceli predstaviť dlhodobé migračné smery a trendy 

smerov v meste Skalica. Dáta pre celý spracovaný príspevok nám poskytol Mestský úrad v 

Skalici.  Jedná sa o pokračovanie dlhodobého výskumu migračných smerov v nami 

skúmanom meste [1,2]. Hlavnou zložkou je zhodnotenie a spracovanie dát migračných 

smerov  mesta Skalica. Na základe spracovaných dát sme vyhotovili niekoľko mapových 

výstupov.  

 

Materiál a metódy 

V meste Skalica sa uskutočňujú dlhodobé sídelné výskumy, ich čiastkové výsledky 

boli postupne publikované vo viacerých článkoch, prezentované na konferenciách, poskytnuté 

pre potreby mestského úradu a mali by vyústiť vydaním monografie z tohto dlhodobého 

výskumu. Naša práca je súčasťou týchto výskumov a nadväzuje na získané poznatky.  

Po preštudovaní viacerých diel a konzultáciách ako aj zohľadnení skúseností 

z doterajšieho výskumu sme sa rozhodli k čerpaniu údajov (od roku 1990) na túto prácu 

primárne z Mestského úradu Skalica. Mestský úrad získaval tieto údaje z prihlasovacích 

a odhlasovacích lístkov a tvoril databázy. Po dohovore s pracovníčkou mestského úradu nám 
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boli postupne zasielané tieto databázy, ktoré boli spracované podľa našich požiadaviek tak, 

aby boli dodržané pravidlá o ochrane osobných údajov. Tieto databázy nám boli posielané 

postupne za jednotlivé roky v podobe preskenovaných databáz. Všetky údaje sme 

prepisovaním spracovávali do predpripravených tabuliek, ktoré sme neskôr využili na tvorbu  

kartografických výstupov. Tvorba kartografických výstupov bola realizovaná v mapovom 

programe Mapinfo, ktorá mala vhodnejšie mapové prostredie na realizovanie zvolenej 

mapovej metódy kartodiagramu. 

 

Výsledky a diskusia 

„Migračné trendy sú nový fenomén v migrácii, kedy sa ľudia hromadne sťahujú na 

určité miesto z určitého dôvodu.“ [3]. V transformačnej etape v rokoch 1990 – 2017 

analyzujeme migračné smery na dvoch úrovniach, ide o úroveň okresov a obcí. Migračné 

smery na úrovni obcí sme zobrazili na mape a slovne vysvetlili prebiehajúce trendy migrácie 

za celú etapu.  

V prvej transformačnej dekáde, v rokoch 1990 – 1999, nemalo mesto Skalica žiadne 

migračné väzby len so 14 slovenskými okresmi a 35 českými okresmi. Zo slovenských 

okresov to boli predovšetkým okresy východného Slovenska. Z hľadiska zastúpenia 

imigračných aj emigračných väzieb je zásadný rozdiel medzi slovenskými a českými okresmi. 

V prípade českých okresov dominujú emigračné väzby, u slovenských je vyrovnanejšie 

zastúpenie imigračných a emigračných väzieb. Táto dekáda je pri úrovni okresov špecifická, 

pretože v tejto etape máme roky končiaceho Československa a roky začínajúcej Slovenskej 

republiky a Českej republiky. Nová politická situácia výraznou mierou ovplyvnila aj 

migračné väzby. Z pohraničného mesta bola zaznamenaná práve v týchto rokoch zvýšená 

emigrácia do českých okresov. U slovenských okresov sa potvrdili najsilnejšie väzby v rámci 

okresu Skalica a s najbližšími susednými okresmi. Zo západu na východ sa migračné väzby 

postupne vytrácajú. V tejto etape je možné sledovať, že Skaličania preferujú sťahovanie do 

okresov, kde sa nachádza veľké  mesto (Bratislava, atď.) [4, 5]. V rámci Českej republiky 

výrazne prevažujú emigračné väzby, a to hlavne so susednými okresmi alebo okresmi, kde sa 

tiež nachádza väčšie mesto (Brno, Praha, atď.). V tejto dekáde sú z daného sledovaného 

obdobia migračné väzby s Českou republikou najsilnejšie. Ovplyvňuje to fakt, že zvýšený 

počet obyvateľov Skalice sa po rozdelení republík presťahovalo do Českej republiky (hlavne 

zmiešané manželstvá).   
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Obr. 1. Migračné smery mesta Skalica podľa okresov v rokoch 1990–1999 

 

V dekáde 2000 – 2009 nemalo mesto Skalica migračné väzby so 4 okresmi Slovenskej 

republiky a 49 okresmi Českej republiky. Zatiaľ čo západná a stredná časť Slovenskej 

republiky má pomerne vyrovnaný podiel imigrácie a emigrácie, tak na východe republiky 

môžeme pozorovať zaujímavý zvrat. Oproti minulému desaťročiu začala prevažovať 

imigrácia nad emigráciou. ͈Dochádza k  „otváraniu" východnej časti Slovenska a nárastu počtu 

migrácii do západnej časti." [6]. Existencia veľkého zamestnávateľa INA (teraz Schaeffler) 

pritiahla pracovné sily aj z týchto okresov. Tento trend teda nie je viditeľný len pri okresoch s 

veľkými okresnými mestami (Bratislava, Trnava), ale začína sa presúvať aj do mesta Skalica. 

Pri pohľade na Českú republiku sledujeme obdobie stagnácie migrácie. Dominujú emigračné 

väzby s najbližším okolím. 
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Obr. 2. Migračné smery mesta Skalica podľa okresov v rokoch 2000–2009 

V dekáde 2010 – 2017 nemala Skalica migračné väzby s 5 okresmi Slovenskej 

republiky a 51 okresmi Českej republiky. Pozorujeme, že imigrácia z východu republiky je 

ešte výraznejšia ako v predchádzajúcej dekáde a začala výrazne dominovať. Predpokladáme 

pokračovanie tohto trendu aj v najbližších rokoch. Väzby s okresmi Českej republiky naďalej 

stagnujú, ale objavili sa tu aj okresy, kde je výraznejšia imigrácia (Česká Lípa). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Migračné smery mesta Skalica podľa okresov v rokoch 2010–2017 

 

Sumárna mapa celej etapy prezentuje situáciu v rokoch 1990 – 2017. Mesto Skalica 

nemalo migračné väzby len s jedným okresom (Medzilaborce) Slovenskej republiky a 23 

okresmi Českej republiky. V sumárnej mape celého obdobia je viditeľná prevažujúca 

emigrácia s Českou republikou. Východ Slovenskej republiky sa vyznačuje dominantnou 

imigráciou a taktiež sa k nim pridali aj okresy, kde je málo pracovných príležitostí 

(Námestovo, Levice, atď.). Na mape je pozorovateľná jednoznačná dominancia migračných 

väzieb s najbližšími okresmi a Bratislavou. 
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Obr. 4. Migračné smery mesta Skalica podľa okresov v rokoch 1990–2017 

Na úrovni obcí za celú etapu 1990 – 2017 na Obr. 5 pozorujeme vyrovnanú imigráciu 

s emigráciou takmer u všetkých obcí. Najsilnejšie migračné väzby pozorujeme hlavne v 

suburbánnej zóne meste Skalica. ͈Väčšina vnútorných migrácii na Slovensku sa realizuje v 

rozmedzí 5 – 25 km od pôvodného bydliska." [6].  Prebiehajúci trend dokazuje aj prvý 

migračný zákon Ravensteina [4,5], ktorý hovorí, že väčšina obyvateľstva sa sťahuje na krátke 

vzdialenosti. Keďže je Skalica pohraničným mestom, tak väzby s najbližšími obcami a 

mestami Českej republiky, sú samozrejmosťou. Dominujú hlavne väzby s najbližším mestom 

Hodonín [2]. 

 
Obr. 5. Migračné smery mesta Skalica podľa obcí v rokoch 1990–2017 
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Záver 

Hlavnou úlohou bolo digitalizovanie a vytvorenie rozsiahlej analýzy migračných 

smerov, ktorá nám vytvorila jedinečnú databázu migračných smerov mesta. Spracovanie máp 

migračných smerov so Slovenskou aj Českou republikou je tiež ojedinelé a ich spracovanie za 

také dlhé obdobie ešte doposiaľ nebolo uskutočnené.  

Dokázali sme, že v nami spracovanej etape dochádza v meste Skalica k niekoľkým 

zaujímavým trendom migračných smerov. Celé toto obdobie bolo sprevádzané obrovským 

prepadom migračných väzieb s Českou republikou a celkovej stagnácie migrácie. Pri 

porovnávaní týchto etáp sme objavili zaujímavý trend sťahovania obyvateľstva z východu 

Slovenskej republiky do mesta Skalica, kde je ako na jedinej ucelenej časti pozorovaná 

prevyšujúca imigrácia nad emigráciou. V tomto príspevku sme taktiež dokázali, že v 

suburbánnej zóne  mesta Skalica jednoznačne prebieha proces suburbanizácie, ktorý však nie 

je taký extrémny ako pri niektorých iných mestách Slovenskej republiky.  
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Abstract 
 Creating of accessibility model based on data from Road Databank of the Slovak Road Administration 
 The main objective of the paper is to describe the creation process of an accessibility model, on which 
further accessibility analyses in GIS can be carried out. The accuracy of the accessibility analyses relies on the 
creation of an accurate model, which genuinely represents a road network – the reason why this step is of 
significant importance. The paper emphasizes individual steps in GIS environment from the input data to the 
methods and the functions used. In the result section the paper offers a number of examples how the accessibility 
model can be put to use with the help of particular GIS features. 
 

Keywords: accessibility; model of accessibility; road network; GIS; Network Analyst; topology 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Hlavným cieľom nášho príspevku je poukázať na špecifiká tvorby modelu (najmä 

časovej) dostupnosti v prostredí GIS s konkrétnou dátovou sadou.  

Problematika dostupnosti zasahuje do rôznych oblastí – doprava a infraštruktúra, 

územné plánovanie, obchod alebo v prepojení na sociálne témy, s čím je spojených veľké 

množstvo definícií. V našom príspevku budeme dostupnosť chápať ako ľahkosť dosiahnutia 

cieľa (lokality) pomocou dopravného systému [1]. Dopravný systém je reprezentovaný 

cestnou sieťou a ciele (lokality) sú reprezentované obcami Slovenskej republiky. Teda 

v našom prípade budeme vytvárať model dostupnosti obcí SR pomocou individuálnej 

dopravy. 

GIS nám ponúkajú možnosti rýchlych, presných a efektívnych výpočtov dostupnosti 

rozsiahlych dátových súborov, pri ktorých by analógový spôsob výpočtov trval veľmi dlhú 

dobu a bol by náchylný na chyby. Pre maximalizáciu kvality výpočtov je potrebné vytvorenie 

čo najpresnejšieho modelu dostupnosti s fungujúcou topológiou. Tento príspevok je zameraný 

práve na popísanie tvorby takéhoto modelu, nad ktorým bude možné vykonávať analýzy 

časovej a vzdialenostnej dostupnosti. 
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Materiály a metódy 

Výpočty dostupnosti v prostredí GIS sú realizované prostredníctvom sieťových 

analýz, ktoré fungujú na princípe teórie grafov. Teória grafov spočíva v topologickej 

reprezentácii cestnej siete pomocou uzlov a hrán. Pri tvorbe modelu dostupnosti z cestnej 

siete je potrebné, aby bol graf úplný, čo znamená, že každé dva vrcholy sú spojené s hranou. 

Grafu je tiež potrebné určiť smerovú orientáciu a tiež jeho ohodnotenie, tieto kroky boli 

vykonané už v dátovej sade [2]. Úlohou sieťovej analýzy je hľadať najkratšiu, najrýchlejšiu 

alebo najlacnejšiu cestu medzi dvomi uzlami – v závislosti od toho akými hodnotami je graf 

ohodnotený. 

Pracovné postupy boli vykonávané v softvéri ArcGIS Desktop vo verzii 10.4, niektoré 

databázové kroky sa tiež vykonávali v databázovom softvéri PostgreSQL vo verzii 11 a jeho 

priestorovým rozšírením PostGIS vo verzii 2.0. V ArcGISe sme pracovali v jeho rozšírení 

Network Analyst, ktorý umožňuje analyzovanie dostupnosti prostredníctvom sieťových 

analýz nad topológiou.  

Do tvorby modelu dostupnosti vstupovalo niekoľko dátových sád. Základným 

vstupom bola dátová sada cestnej siete SR z roku 2014 vo formáte .shp. Autorom 

a poskytovateľom tejto sady je odbor Cestnej databanky (CDB) Slovenskej správy ciest 

(SSC), ktorá je samostatnou organizáciou, zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácií v roku 1996 a je na ňu prenesená povinnosť centrálnej technickej evidencie 

ciest (v rozsahu – diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I,, II. a III. triedy) [3]. Vrstva ciest 

obsahovala niekoľko atribútov – identifikátor každého úseku, triedu komunikácie, smer a 

dopravný smer trasy. 

Pre ohodnotenie grafu časovými údajmi bolo nutné vypočítať priemerné rýchlosti pre 

jednotlivé úseky, ktoré vychádzajú z maximálnej dovolenej rýchlosti určenej zákonom 8/2009 

Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [4]. Vzhľadom na túto 

skutočnosť bolo potrebné vybrať cestné úseky prechádzajúce zastavanými územiami obcí. 

Zastavané územia obcí sme vypočítali pomocou funkcie buffer nad dátovou sadou budov vo 

formáte .shp, ktorá je voľne dostupná na portáli geofabrik.de [5], ktorý spracováva 

a poskytuje dáta z OpenStreetMap. Po vytvorení bufferov s hodnotou 100m sme sériou 

procesov a výberov v softvéri ArcGIS vytvorili vrstvu „zastavaných území“, ktoré boli 

skontrolované priložením podkladovej mapy OSM, pomocou služby WMS. Jedná sa 

o relatívne presnú reprezentáciu zastavaných území obcí, v ktorých sa predpokladá 

obmedzenie rýchlosti.  
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Po vytvorení vrstvy zastavaných území sme mohli určiť, ktoré cestné úseky sa v nich 

nachádzajú, teda pre tieto úseky platí obmedzenie rýchlosti jazdy ako pre obce, podľa zákona 

o cestnej premávke. Takže pri určovaní priemernej rýchlosti sme zohľadnili triedu 

komunikácie, trasu cez obec/mimo obce, a tiež predpoklad nemožnosti využiť najvyššiu 

dovolenú rýchlosť za bežných podmienok (tabuľka 1) [6]. 
Tab. 1. Určené rýchlosti na jednotlivých triedach cestných komunikácií v obci a mimo obce 

trieda komunikácie/rýchlosť v obci (km/h) mimo obce (km/h) 

diaľnica 85 120 

diaľničný privádzač 60 70 

rýchlostná cesta 85 110 

privádzač rýchlostnej cesty 60 70 

cesta I. triedy 45 85 

cesta II. triedy 45 80 

cesta III. triedy 35 70 

miestna komunikácia obslužná 35 70 

miestna komunikácia všeobecná 35 70 

miestna komunikácia zberná 35 70 

 

Ďalším krokom bol výpočet priemerného času potrebného na prejdenie jednotlivých 

úsekov, kde bolo v databáze potrebné dopočítať dĺžku každého úseku v km. Následne 

vypočítať atribút priemerného času v minútach, takže sme použili vzorec:  

𝑡 =
𝑠
𝑣

 × 60 

            [I.] 

Kde s je dráha a v je vypočítaná priemerná rýchlosť. 

Ako sme už spomenuli, bolo potrebné vyriešiť, tiež orientáciu grafu. V prípade cestnej 

siete je tento fakt mimoriadne dôležitý, pretože na niektorých cestných komunikáciách je 

dovolená jazda len jedným smerom. V našom prípade sa jedná najmä o diaľnice a rýchlostné 

cesty, ale aj iné významnejšie cestné komunikácie, pri ktorých dochádza na jednotlivých 

úsekoch k prechodu na dve cestné telesá, každé pre jeden smer. V pôvodnej dátovej sade sa 

nachádzal atribút „smer“, ktorý definoval každému úseku, či je obojsmerný alebo 

jednosmerný. V tomto momente bolo potrebné skontrolovať digitalizáciu vrstvy, resp. smer 

digitalizácie. Smer digitalizácie bol zhodný so smerom jednosmernej komunikácie. Poznanie 

tohto faktu je kľúčové pri tvorbe topológie v rozšírení Network Analyst softvéru ArcGIS. 

Následne sme v databáze vytvorili ďalší atribút, kde sme jednosmerným úsekom pridali 
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hodnotu „1“ a obojsmerným hodnotu „0“. Tento atribút bol následne použitý pre tvorbu 

skriptu pri topológii.  

Samotný „network dataset“ obsahuje topológiu našej cestnej siete a hrany v nej sú 

ohodnotené vybranými atribútmi z pôvodnej dátovej sady. Naše atribúty sú 3: dĺžka úseku v 

kilometroch, priemerný čas úseku v minútach a tiež smerová orientácia cestnej komunikácie. 

Tu sme použili skript, ktorý na základe zvolenej hodnoty v atribúte povolí alebo naopak 

zakáže hľadať trasu cez tento úsek, ak sa jedná o jednosmernú komunikáciu (obrázok 1). 

Skript v ľavej časti upravuje zákaz v smere digitalizácie a druhý skript, proti smeru 

digitalizácie. Nakoľko naše jednosmerné úseky mali zhodnú orientáciu digitalizácie a smeru 

jazdy, zákaz bude platiť len v protismere digitalizácie, čo sme zaručili hodnotou 1, pridanou 

každému jednosmernému úseku.  

Výsledkom týchto procesov je teda sieťový dataset s funkčnou topológiou 

s ohodnotením a tiež určenou smerovou orientáciou. 

 
Obr. 1. Skript upravujúci hľadanie trasy cez jednosmerné komunikácie 

V ľavej časti skript upravuje zákaz v smere digitalizácie. V pravej časti proti smeru digitalizácie. 

V neposlednej rade je potrebné spomenúť dátovú sadu našich lokalít, ktoré tvoria 

štartovú a koncovú lokalitu. Pre tieto účely sme využili voľne dostupné dáta z portálu 

geonames.org [7], ktorý ponúka dáta geokódovaných poštových kódov s lokalizáciou 

v zastavanom území obce. Nakoľko pôvodná poloha týchto bodov nebola príliš presná, bol 

každý bod skontrolovaný, a ak bolo potrebné, bol aj upravený. Následne sme v prostredí GIS 

spravili kontrolu počtu bodov, tiež kontrolu, že každá obec je reprezentovaná jedným bodom. 

A takisto, že každý bod sa nachádza v zastavanom území, ktoré sme už mali spracované. 

Z tejto databázy boli vyňaté body všetkým mestských častí miest Bratislava a Košice a boli 

nahradené bodmi pre celé mesto. A vybrané boli tiež body vojenských obvodov Záhorie, Lešť 

a Valaškovce. Dátová sada teda obsahovala 2 886 záznamov. 

 

Výsledky a diskusia 

Na základe takéhoto topologického modelu vieme v prostredí ArcGIS Desktop 

vykonávať rôzne operácie a analýzy. Rozšírenie Network Analyst ponúka niekoľko funkcií 
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pri práci so sieťou. V tomto príspevku poukazujeme na využitie modelu dostupnosti tromi 

funkciami. 

Prvou je hľadanie najkratšej trasy medzi dvomi zvolenými bodmi v priestore – funkcia 

New Route. Ako príklad uvádzame trasu medzi mestami Leopoldov a Bánovce nad Bebravou 

(obrázok 2). Druhou funkciou je tzv. OD Matrix, do ktorej môže vstupovať veľké množstvo 

počiatočných a cieľových destinácií, s tým, že funkcia vypočíta, v našom prípade, 

najrýchlejšiu trasu. Obrázok 2 ukazuje analýzu najkratších trás z obcí okresu Prievidza do 

okresného mesta.  

 

 
Obr. 2. Použitie funkcií rozšírenia Network Analyst 

V ľavej hornej časti použitie funkcie New Route. Mapa v pravej hornej časti poukazuje na využitie funkcie OD 
Matrix. Mapa v spodnej časti, ukážka funkcie Service Areas. 

 

Poslednou funkciou je vytváranie obslužných oblastí. Obslužné oblasti sa vytvárajú 

z určitej destinácie a predstavujú priestor v ktorom sú všetky počiatočné lokality, ktoré môžu 

dosiahnuť destináciu v určenom čase pomocou určitého dopravného systému [8]. V našom 

prípade sme zvolili obslužnú oblasť z krajského mesta Prešov. Oblasť je rozložená do troch 

časových zón, v ktorých hodnoty horného prahu predstavovali 30, 60 a 90 minút (obrázok 2). 

 

1217



Záver 

 V našom príspevku sme sa snažili demonštrovať prípravu konkrétnej dátovej sady 

a topologického modelu v prostredí ArcGIS Desktop, ktorý nám umožní dané analýzy 

vykonávať. Dátová sada cestnej siete z Cestnej databanky dobre reprezentuje realitu a tým 

predstavuje dobré podklady pre analýzy najmä menšej mierky, nakoľko dátová sada obsahuje 

údaje o cestných komunikáciách vyšších tried. Naopak pri analýzach dostupnosti na lokálnej 

úrovni sa zvyšuje nepresnosť, vďaka absencii ciest nižšieho významu. Potvrdilo sa, že 

presnosť takýchto modelov spočíva v presnosti vstupných dát, ktoré bolo nutné skontrolovať 

a opraviť chyby geometrie, ktoré narúšali následne vykonávané analýzy, tie predstavovali 

v tomto prípade aj spätnú kontrolu. Okrem samotného popisu tvorby modelu príspevok dáva 

niekoľko konkrétnych príkladov, ako sa s ním dá pracovať v prostredí ArcGIS Desktop a jeho 

rozšírením Network Analyst. 
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Abstract 
Knowledge flows and knowledge spillovers based on R&D projects funded by APVV (Slovak Research 

and Development Agency). 
Knowledge is considered a very important source of regional competitiveness. It can be acquired in 

research and development activities and through the process of learning. One possibility for the regional actors to 
gain new knowledge is to cooperate in R&D projects with another actors in respective or similar fields. In this 
way, abstract flows of knowledge and its spillovers originate between cooperating partners. The aim of this 
article was to analyze particular features from a selected type of R&D projects funded by Slovak Research and 
Development Agency with a focus on the spatial pattern of the bonds between the R&D actors, which would 
represent knowledge flows and knowledge spillovers.    
 

Keywords: knowledge flows; knowledge spillovers; R&D projects; cooperation of actors  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Jednou z pertraktovaných tém v rámci regionálneho rozvoja je konkurencieschopnosť 

regiónov v súčasnej globalizujúcej sa ekonomike. Regióny ostali priamo vystavené dopadom 

medzinárodnej súťaže po tom, čo štáty začali strácať kontrolu nad tokmi investícií v dôsledku 

globalizujúcej sa produkcie a financiám [1]. Dôležitými sa stali inovácie, ktoré sa v užšom 

zmysle chápu ako používanie nových technických a technologických procesov, v širšom 

zmysle aj ako zmeny v organizácii výroby, orientácii na nové trhy a vo využívaní 

marketingových nástrojov, či ako nositelia poznatku a zmien [2]. Predpokladom na schopnosť 

firiem inovovať sú nové znalosti [3]. Z aspektu konkurencieschopnosti regiónov sú preto 

znalosti vnímané ako najstrategickejšia surovina a za kľúčový proces je považované učenie sa 

[4]. Je preto logické, že regióny, ktoré disponujú väčšou schopnosťou na jednej strane znalosti 

produkovať, a na druhej strane ich aj prijímať a efektívne využívať na svoj rozvoj, budú mať 

z hľadiska svojho ekonomického, a v konečnom dôsledku aj regionálneho, rozvoja, výhodu.  

Významným externým zdrojom znalostí pre ekonomických aktérov regiónu sú tzv. 

priesaky znalostí (knowledge spillovers). Priesaky znalostí sa považujú za externalitu, ,,pri 

ktorej jeden alebo viacero aktérov investujúcich do výskumu alebo technologického rozvoja 

v konečnom dôsledku napomáhajú inovačným snahám iných aktérov (či už neúmyselne, 

v prípade, že ich vynálezy sú imitované, alebo úmyselne, keď vedci zverejnia výsledky 
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svojho výskumu)“ [5]. Koncept priesakov znalostí je úzko spojený s konceptom tokov 

znalostí (knowledge flows) a procesom učenia sa [6]. Efektívny spôsob nadobudnutia znalostí 

z priesakov môže byť aj v procese spolupráce rôznych aktérov, akými sú napr. univerzity, 

vedecko-výskumné centrá, firmy a pod. Práve spoluprácu rôznych aktérov a vznikajúcu sieť 

vzťahov medzi nimi považujú viacerí autori za dôležité v procese difúzie a ,,prelievania“ 

znalostí a ich využívania [7 - 9]. Vo vedeckej literatúre o priesakoch znalostí sa tiež 

zdôrazňuje koncept vzájomnej geografickej blízkosti, ktorá zohráva pozitívnu úlohu pri 

spolupráci aktérov a vznikajúcich priesakoch znalostí [8-10]. V tomto zmysle predstavujú 

priesaky znalostí ,,dôležitý faktor pri formovaní regionálnych podmienok pre inovačné 

aktivity“ [8].  

Cieľom príspevku je skúmať a zhodnotiť toky znalostí a ich potenciálne priesaky 

medzi aktérmi (organizáciami), pôsobiacimi v odbore technických vied za obdobie 10/2013 – 

10/2017 na území Slovenska. Najprv budú predstavené vybrané charakteristiky o vedecko-

výskumných aktéroch podieľajúcich sa na tvorbe nových znalostí, na základe informácií 

o realizovaných projektoch financovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej 

APVV). Následne sa príspevok venuje skúmaniu vzájomnej spolupráce aktérov, a z toho 

vyplývajúcich predpokladaných priesakov znalostí.  

 

Materiál a metódy 

Údaje o spolupráci vedecko-výskumných aktérov v oblasti technických vied na 

Slovensku v období približne 10/2013 až 10/2017 sme získali zo záverečných kariet projektov 

financovaných APVV [11], konkrétne z Verejnej výzvy (ďalej VV) 2012. Sledované obdobie 

je vymedzené na základe skutočnosti, že výzva, ktorá bola vyhlásená 5. novembra 2012, 

stanovila predpokladaný začiatok riešenia projektov na 1. október 2013 a doba ich riešenia 

nemohla byť dlhšia ako 48 mesiacov [11]. V záverečnej karte projektu sa nachádzajú, okrem 

iného, informácie o príjemcovi finančných prostriedkov, názvoch pracoviska, na ktorom bol 

projekt riešený (bolo možné uviesť max. 5 pracovísk), názve a štáte (mieste pôsobenia) 

zahraničného pracoviska, ktoré spolupracovalo pri riešení (bolo možné uviesť max. 3 

pracoviská). Získané údaje sme následne štatisticky spracovali, analyzovali a výsledky 

vybraných charakteristík zobrazili aj graficky.  

Mapa (Obr. 2.) zobrazuje väzby vzdušnou čiarou medzi tými sídlami Slovenska, ktoré 

reprezentujú spoluprácu pracovísk (aktérov) pri riešení financovaných projektov v oblasti 

technických vied z VV 2012. V rámci spolupráce aktérov na projekte predpokladáme toky 

a priesaky znalostí medzi nimi. Čiara vychádza zo sídla príjemcu finančných prostriedkov 
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a šípka označuje sídlo, v ktorom sídli pracovisko partnera na Slovensku. Hrúbka čiary 

označuje absolútny počet prípadov spolupráce medzi dvoma sídlami, pričom v rámci nich 

môže ísť aj o tých istých aktérov. Pracoviská zahraničných partnerov neboli pri tvorbe mapy 

brané do úvahy. 

 

Výsledky a diskusia 

V rámci Verejnej výzvy APVV z roku 2012 bolo podporených celkovo 50 projektov 

v oblasti technických vied. Najvyšší počet príjemcov finančných prostriedkov mal sídlo 

v Bratislave – spolu 30 pracovísk (60 %), pričom vo viacerých prípadoch sa mohli opakovať, 

avšak konkrétny výskumník mohol byť zodpovedným riešiteľom v danej výzve len jedenkrát 

[11]. V Žiline sídlilo 7 príjemcov (14 %) a v Košiciach 6 príjemcov (12 %), ktorí sa zapojili 

do výzvy. Zvyšné projekty mali zodpovedných riešiteľov z Trnavy (2), Zvolena (2), Novej 

Dubnice (1), Banskej Bystrice (1) a Prešova (1) (Tab. 1.). Vo väčšine prípadov boli 

príjemcami finančných prostriedkov univerzity, resp. ich konkrétne fakulty alebo katedry, 

spolu 32 (64%), v 10 prípadoch to boli ústavy Slovenskej akadémie vied (SAV – 20 %) a v 8 

súkromné firmy a výskumné ústavy (16 %).  

 
Tab. 1. Príjemcovia finančných prostriedkov z VV 2012 APVV z oblasti technických vied  

Zdroj údajov: [11], vlastné spracovanie 
 

Sídlo Názov príjemcu 

Bratislava 

Slovenská technická univerzita: Strojnícka fakulta STU, Fakulta chemickej 

a potravinárskej technológie STU, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 

Stavebná fakulta STU, Fakulta architektúry STU; Elektrotechnický ústav SAV; Ústav 

stavebníctva a architektúry SAV; Ústav merania SAV; Ústav materiálov a mechaniky 

strojov SAV; Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s.; MicroStep, spol. s r. o. ; VUIS-

CESTY, spol. s r. o.; NanoDesign, s,r.o. 

Žilina 
Žilinská univerzita v Žiline: Elektrotechnická fakulta ŽU; Strojnícka fakulta ŽU;  

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o.; CEIT, a.s. (Stredoeurópsky technologický inštitút)  

Košice 

Technická univerzita v Košiciach: Fakulta výrobných technológií, Strojnícka fakulta, 

Hutnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky; Ústav materiálového 

výskumu SAV;  Ústav experimentálnej fyziky SAV   

ostatné 

Trnava: Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave; Zvolen: Drevárska fakulta 

Technickej univerzity vo Zvolene; Nová Dubnica: EVPÚ, a.s. (Elektrotechnický 

výskumný a projektový ústav); Banská Bystrica: Výskumný ústav spojov, n.o.; 

Prešov: Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove 

 

Ďalšou analýzou databázy projektov sme zistili, že v 20 z 50 projektov (40 %) boli do 
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riešenia zapojené aj pracoviská zo zahraničia, celkovo až 49-krát. Najviac partnerských 

spoluprác bolo nadviazaných s pracoviskami z Česka (20), Rakúska (5), Nemecka (4), Poľska 

(3), USA (3) a Veľkej Británie (2), v jednotlivých prípadoch aj s inými krajinami (Kanada, 

India, Čína, Japonsko, Južná Kórea, Rusko, Francúzsko a i.). V 12 projektoch (24 %) sa 

neuplatňovala možnosť partnerskej spolupráce. V 11 projektoch (22 %) boli do riešenia 

zapojení slovenskí aj zahraniční partneri, v 18 projektoch (36 %) len slovenskí partneri a v 9 

projektoch (18 %) len zahraniční partneri. Najväčší počet projektov zapojilo do spolupráce len 

jedného slovenského partnera, avšak v prípade zahraničných väzieb dominovali projekty 

s tromi zahraničnými partnermi (Obr. 1.).  

 

 
Obr. 1. Počet projektov podľa počtu a pôvodu spolupracujúcich pracovísk na jednom projekte  

Zdroj údajov: [11], vlastné spracovanie 
 

 Pri spoločnom riešení projektov partneri museli medzi sebou komunikovať 

a vymieňať si potrebné informácie a znalosti, resp. aplikovať novo nadobudnuté znalosti do 

riešenia projektu. Na základe toho predpokladáme medzi aktérmi abstraktné toky znalostí, a v 

rámci nich priesaky. Pracoviská sídliace v mestách (Žilina, Košice a i.) viackrát nadviazali 

spoluprácu s pracoviskami sídliacimi v iných slovenských mestách, čím sa predpokladané 

toky znalostí šírili v rámci Slovenska na väčšie vzdialenosti. Konkrétne išlo o vzájomnú 

spoluprácu aktérov v Trnave – Bratislave, Zvolene – Trnave, Novej Dubnici – Bratislave, 

Banskej Bystrici – Košiciach, Košiciach – Bratislave a Trenčíne, Žiline – Košiciach, Svite, 

Bratislave, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Kysuckom Novom Meste (Obr. 2.).  

 Na druhej strane, pracoviská sídliace v Bratislave vytvárali siete skôr so zahraničím 
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alebo s ďalšími bratislavskými pracoviskami než s inými pracoviskami na Slovensku, čím sa 

množstvo znalostí z vedecko-výskumných pracovísk koncentrovalo primárne v rámci 

Bratislavy. Keďže však spolupráca partnerov predpokladá obojstrannú výmenu znalostí, 

najintenzívnejšie toky a priesaky znalostí medzi pracoviskami na Slovensku, ktoré riešili 

vedecko-výskumné projekty na základe VV 2012 APVV v oblasti technických vied, boli 

medzi sídlami Bratislava – Žilina – Košice, v menšej miere aj medzi Žilinou a Svitom alebo 

Trnavou a Bratislavou (Obr. 2.).  

 
Obr. 2. Väzby spolupráce medzi pracoviskami pri riešení vedecko-výskumných projektov z VV 2012 

Zdroj údajov: [11], vlastné spracovanie 

 

Záver 

Cieľom príspevku bolo skúmať toky a priesaky znalostí v odbore technických vied na 

Slovensku na základe spolupráce regionálnych aktérov pri riešení vedecko-výskumných 

projektov podporených prostredníctvom Verejnej výzvy Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja z roku 2012. Znalosti predstavujú významný zdroj konkurencieschopnosti pre 

regióny v globalizujúcej sa ekonomike. Pre regionálnych aktérov je dôležité nové znalosti 

nielen vytvárať, ale ich aj prijímať v procese učenia sa. V tomto zmysle sa javí ako výhodná 

spolupráca pracovísk (univerzít, vedecko-výskumných inštitúcií, firiem a pod.) v rámci 

riešenia vedecko-výskumných projektov, pri ktorom dochádza k vzájomnému vymieňaniu 

znalostí. V priestorovom kontexte môžeme hovoriť o tokoch znalostí medzi zainteresovanými 

výskumníkmi, ale aj o možných priesakoch znalostí k ďalším regionálnym aktérom. 

V prípade VV 2012 APVV, finančne podporujúcej projekty, ktoré boli riešené v období 

približne 10/2013 - 10/2017, môžeme na základe našej analýzy zhodnotiť, že najviac 

príjemcov (60 %) finančných prostriedkov malo sídlo v Bratislave, avšak väčšinou zapájali do 

spolupráce pracoviská sídliace taktiež v Bratislave alebo v zahraničí. Ďalšie významné sídla 
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z aspektu tvorby a prijímania znalostí z oblasti technických vied predstavovali mestá Žilina 

a Košice, ktoré spolupracovali s viacerými pracoviskami na Slovensku aj v zahraničí. 

Z priestorového hľadiska môžeme hovoriť o významnom trojuholníku tokov a priesakov 

znalostí medzi mestami Bratislava, Žilina a Košice, ktorý však má aj viacero vedľajších 

vetiev, jednak na Slovensku, ale aj do zahraničia. Tu je potrebné poznamenať, že vzhľadom 

na malý súbor vstupných údajov nie je možné vyvodiť zovšeobecňujúci záver, a preto sú 

potrebné ďalšie a detailnejšie výskumy o priestorovom aspekte tokov a priesakov znalostí na 

Slovensku.   
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Abstract 
Morphometric indices are highly applied in the morphotectonic studies in order to identify the region 

neotectonics. The neotectonic structure of the southeastern part of the Popradská kotlina Basin on the junction 
with the Levočské vrchy Mts. was evaluated using drainage basin asymmetry analysis. The evaluation of the 
neotectonic structure was focused on regional tilting detection using the Transverse Topographic Symmetry 
Factor (TTSF). To distinguish the influence of the lithology on the asymmetry, the dip direction of sedimentary 
rock layers was also evaluated. The index values are highly variable from 0,05 to 0,96 together with changing 
asymmetry direction as well. Considering the neotectonics dominantly controls the asymmetry, totally 13 
potentially blocks were identified. There is a symmetric horst in the central part in the study area and 12 tilted 
blocks. Only 2 of them can be considered as less credible regarding the low rate of asymmetry together with 
potential lithological influence. 

 
Keywords: drainage basin; asymmetry; neotectonics; the Popradská kotlina Basin; Western Carpathians. 

 

Introduction and Objectives 

Asymmetry of a drainage basin is controlled by several factors, e. g. climate 

(indirectly reflected in vegetation cover density), lithology (dip direction of sedimentary rock 

layers) and tectonics. In case, where climate and lithology settings have negligible influence, 

the basin asymmetry is considered to reflect the ground tilting. To detect the asymmetry, 

Transverse Topographic Symmetry Factor (TTSF) and Asymmetry Factor are usually applied 

in morphotectonic studies [1, 2]. 

The study area consists of 5 partial sub-basins of the Vrbovský Creek. The entire basin 

is situated in the southeastern part of the Popradská kotlina Basin on the junction with the 

Levočské vrchy Mts (fig. 1A – C). The Subtatric Group of Paleogene age build the study area. 

Zuberecké Formation (flysch layers) build the predominant portion of the study area, while 

the Bielopotocké Formation (flysch layers with sandstone dominancy over the claystone) 

occurs only in its mountain part. From neotectonic point of view, the study area lies on the 

junction of the subsided graben the Popradská kotlina Basin) and slightly uplifted block (the 

Levočské vrchy Mts.). The boundary between the active morphostructures is formed by 

Quaternary active faults [3, 4]. 

The evaluation of neotectonic structure was already conducted for the entire Slovakia, 
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but only in small scale (1: 500 000) [4]. Regarding the size of the study area (~ 11 × 9 km), 

more precise evaluation of its neotectonic structure can be done. The aim of this article is to 

identify the block tilting of the study area using the drainage basin asymmetry. 

 

Materials and methods 

To identify the possible tilting of the drainage basin, the calculation of Transverse 

Topographic Symmetry Factor (TTSF) was carried out. Following formulae [1] was used: 

 

𝑇 =
𝐷𝑎
𝐷𝑑

 [I.] 

 

T: the Transverse Topographic Symmetry Factor 

Da: the distance between midline of the drainage basin and midline of the active 

meander belt (thalweg in this case) 

Dd: the distance between midline of the drainage basin and the basin divide 

 

To evaluate variations of the T values along the streams, the calculation for 1 km 

segments was applied in line with [5]. The calculation technique is visualized in fig. 1D. Note 

that half lines, Da, Dd as well as asymmetry direction are perpendicular to the basin axis. 

To get a more precise view over the assymetry and possible tilting, the calculation was 

conducted for 5 partial sub-basins of the Vrbovský Creek. The delineation of the sub-basin 

was semi-automatic based on their hierarchy (streams of the 3rd order or higher according to 

Strahler [6]) regarding their size as well. 

In order to exclude a possibility that dipping sedimentary layers influence the basin 

assymetry [2], the dip direction of sedimentary rock layers [3] was evaluated as well. The 

tectonic faults within the study area were adopted from neotectonic map [4]. Regarding the 

size of the study area, the faults adopted only from small scale map (no others were available) 

aren’t sufficient for this study. To get a more precise view over possible neotectonic structure, 

morpholineaments were manually drawn as well. 
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Fig. 1. A: The Popradská kotlina Basin within Slovakia. B: Study area within the Popradská kotlina 
Basin. C: Partial drainage basins of particular streams together with the drainage network. D: The sketch 
of applied principles of TTSF calculation after [1, 5]. 
 

Based on asymmetry of the sub-basins, course of morpholineaments and the entire 

morphology, the possible tectonic blocks were delineated (fig. 2B). Symmetric and 

asymmetric (tilting) horsts were distinguished. Normal faults are presumed to dislocate the 

blocks. The intensity of movement (rate of faulting) along the particular fault segment was 

evaluated using the rate of basin asymmetry. In basin segments, where the middle to high rate 

of asymmetry occurs (reflected in length of arrows, see fig. 2A), high rate of faulting was 
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attributed. In contrary, where the middle to low rate of asymmetry occurs, low rate of faulting 

was attributed. 

 

Results and discussion 

The T values range from 0,05 to 0,96 (tab. 1) pointing to various rate of asymmetry. 

The arrows with different length were drawn to illustrate this various rate and direction of 

asymmetry (fig. 2A). The basin of the Žakovský Creek shows mainly right-side asymmetry 

with its highest T values in its middle course. The lower sub-basin of Vrbovský Creek has 

predominantly a left-side asymmetry with its highest T values in its middle to lower course. 

The upper sub-basin of Vrbovský Creek points to opposite stream migration with its highest T 

values in its middle to lower course. Vlková Creek shows left-side migration with its highest 

T values in its lower course. It has the highest average T value (tab. 1) pointing to relativelly 

strong asymmetry. The intensity and direction of asymmetry of the Horný Creek’s basin 

markedly changes along the stream. Strong left-side asymmetry of its upper course alternates 

to right-side in its middle course and then the stream migrates to the left side again. 

According to the evaluation of the dip direction, the asymmetry of studied basins isn’t 

considered to be controled by lithology. Therefore, the neotectonics in form of faulting and 

tilting is considered to control the asymmetry. The only case of possible partial lithological 

control can be considered in the SE part between Horný Creek and Vlková Creek (fig. 1C). 

We delineated 12 potential neotectonic blocks with different tilting direction and 1 

relativelly symmetric horst. The potential symmetric horst with predominantly high rate of 

faulting along its boundaries.was identified in the central part of the study area. In general, 

asymmetric blocks are tilting down towards the central symmetric horst. Only 2 blocks in the 

SE part have an opposite tilt direction. In this case, the rate of asymmetry is low, moreover,  

the mentioned lithologcal control is linked to this locality as well. 

 
Tab. 1. The T values of partial sub-basins – The values are in downslope order. Basin of Vrbovský Creek is 

divided into its upper (headwater) and lower course parts. 
Name of creek Vrbovský (lower) Vrbovský (upper) Žakovský Vlková Horný 

T values 

in downslope 

order 

0,26 0,16 0,41 0,37 0,81 
0,14 0,16 0,07 0,47 0,42 
0,19 0,18 0,30 0,51 0,20 
0,49 0,38 0,76 0,56 0,34 
0,75 0,51 0,80 0,38 0,16 
0,05 0,22 0,57 0,96 0,14 

 - - 0,31 - 0,18 
T average 0,46 0,27 0,32 0,54 0,31 
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Fig. 2. A: Sub-basins with asymmetry direction. Three lengths of arrows reflect the rate of asymmetry: 1. 
short arrow (T < 0,33), 2. medium arrow (0,33 < T < 0,66), 3. long arrow (T > 0,66). Only the substantial 
morpholineaments for this study were visualized. B: Potential neotectonic blocks delineation with direction 
of ground tilting. 
 

Conclusion 

The calculation of TTSF was carried out to evaluate the basin asymmetry of 5 sub-

basins of Vrbovský Creek. Various values and directions of asymmetry show alternating 

migration of streams along the basins. 

As the basin asymmetry is considered to reflect the ground tilting, totally 13 potential 

neotectonic blocks were identified. Regarding the low rate of asymmetry and possible 

lithological control over the stream migration, only 2 blocks in SE part of the study area can 

be considered as less credible. 
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Abstract 
The Poprad River terraces in the eastern part of the Popradská kotlina Basin were studied in order to 

identify the neotectonic evolution within the study area. The focus was put on the investigation of trend and 
intensity of vertical movement of particular block. As the research was focused on the Poprad River terraces 
analysis, geological map of the study area, drilling analysis and field survey as well, were applied to 
identification of their spatial distribution and vertical extent. To quantify the intensity of movements, the rate of 
tectonically induced downcutting was calculated based on relative altitude of gravel bases and presumed age of 
terraces. Six levels of unpaired terrace (T V – T I) with separate gravel bases were identified. The average rate of 
downcutting is 0,119 mm/y since the T V formation (~ 680 ka) with its maximum 0,213 mm/y between T III and 
TIIb formation. Despite of relative subsidence in relation to the adjacent mountains, the partial block of the study 
area is asumed to be tilted and uplifted. 
 

Keywords: river terrace; morphotectonics; the Poprad River; the Popradská kotlina Basin 

 

Introduction and Objectives 

The Poprad River rises in the Mengusovská valley from the confluence of two Tatra 

streams, from Hincov and Krupá creek at the altitude 1302, 3 m asl. Subsequently, the river 

flows through the Popradská kotlina Basin, where it deposited glacifluvial and fluvial 

sediments predominantly in terrace development. River terraces formation was caused by 

changing river activity in cyclic alternation of accumulation and erosional phases. The 

processes that formed the terraces were influenced by climatic changes and tectonic 

movements [1]. 

The Popradská kotlina Basin is formed by Paleogene infill of the Subtatric Group 

which is covered by Quaternary sediments of various thickness, genetic types and age. From 

neotectonic point of view, the basin as a whole is a subsided graben which consists of several 

partial block with different intensities of relative vertical movements. In relation to the 

adjacent morphostructures, the basin is separated by Quaternary active faults [2, 3]. 

The aim of the article is to identify the neotectonic evolution of the Poprad River 

valley based on river terraces analysis focusing on the character (uplift/subsidence) and 

intensity of vertical movement trends. The study area is situated in the junction of the eastern 

part of the Popradská kotlina Basin and Levočské vrchy Mts (fig. 1). 
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Materials and methods 

The research was focused mainly on the analysis of the Poprad River terraces, as the 

river deposits are generally applied for identification of sedimentary/tectonic history of river 

valleys [e. g. 4]. The analysis of the terraces was based on the identification of their 

sedimentary bodies and their atributes from the geological map [5], analysis of drills from 

geological reports and field survey as well. The ArcGIS 10.4 was used to store, analyze and 

visualize the data. The terraces were studied in the representative valley reach of the Poprad 

River where the most of the terrace levels remain preserved. 

Each terrace base level was identified on the basis of relative height of its gravel base 

above the floodplain. Subsequently, according to relative altitude of the gravel base of 

particular terrace and assumed age of accumulations [6, 7], the uplift rate was calculated in 

line with [8]. The calculation supposes a tectonically induced downcutting between the 

formation of particular gravel base and the base of T I (total downcutting Et) and between the 

formation of particular gravel base and the base of subsequent terrace (partial downcutting 

Ep). 

 

Results and discussion 

Totally 6 levels of predominantly unpaired terraces of the Poprad River were 

identified (T I – T V) within the study area (fig. 1, tab. 1). In line with terrace system of the 

Western Carpathians [Halouzka, 1986], the terraces were divided into group of low (T I), 

middle (T IIa, T IIb, T III) and upper (T IV, T V) terraces. Each terrace consists of fluvial or 

glacifluvial gravel accumulation and its subjacent rock base. According to morphoposition, 

the area where the Poprad River or its tributaries had predominant control over the deposition 

was delineated. 

The low terrace (T I) is built by the sediments of the valley floor as well as floodplain. 

The terrace body is formed by stream-bed facies (1,1 – 2,6 m thick) built by gravel, sandy 

gravel and sand, covered with 1 – 2,6 m thick fine-grained flood Holocene deposits (clayey to 

sandy loam or sandy clay). The total thickness of the valley floor deposits within the 

floodplain area is ~ 3,2 – 4,6 m with its average 4,2 m. The horizontal extent of this terraces 

can be regarded as a recent 
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Fig. 1. A: The Popradská kotlina Basin within Slovakia. B: Study area within the Popradská kotlina 
Basin. C: River terraces within the study area. Terrace surfaces are based on geological map [5], partially 
altered according to drilling data, field survey and.surface morphology. 

 

floodplain together with low terrace (senzu Gross et al., 1999). Therefore, two sub-levels can 

be recognized within this terrace: the high level T Ib (constituting the paleo surface of the 

terrace from the end of accumulation phase) and low level T Ia (with horizontal extent of the 

floodplain). The both have the same gravel base. The width of the terrace varies along the 

valley reach from ~ 430 m in the confluence of the Poprad River and Ľubica River to ~ 170 m 

north of town Kežmarok. Its width is in general 200 – 250 m for the study reach. 
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Considerable part of the terrace area consists of the middle terraces. The terrace T IIa 

occupies the left side of the valley and the confluence area in town Kežmarok as well. The 

relative elevation of gravel base of the terrace T IIa ranges from 3,1 to 7,7 m. The thickness of 

the accumulation is 2,8 to 6 m. The terrace T IIb has its gravel base at relative elevation 12,4 

to 15,4 m. The accumulation is 2 – 7,6 m thick. The highest terrace level within the middle 

group of terraces, T III, has the gravel base at relative altitude 27,3 – 35,7 m. The thickness of 

its accumulation ranges from 2,1 to 10 m. 

The upper terraces (T IV and T V) are represented only by the accumulation bodies 

with small horizontal extent.as they record the oldest part of history of the valley formation. 

The gravel base of T IV was identified by drillings in relative elevation 38, 9 – 43,3 m. Its 

accumulation varies from 2,4 to 11,1 m. The base of terrace T V was identified by drilling 

only at 1 locality in relative altitude 67,7 m with only thin residual glacifluvial accumulation 

(0,8 m). 

River terraces of the Poprad River are assymetrically preserved only on the left side of 

the valley (besides of the T IIa in the confluence area). Regarding the tectonic fault (the 

Poprad fault) with general NE – SW striking [5] on the junction of the Popradská kotlina 

Basin and the Levočské vrchy Mts, with a general dip to the NW, the tectonic tilting of the 

basin can be considered. 

On the basis of previously mentioned attributes of the terraces, the simplified 

reconstruction of morphotectonic evolution of the study valley reach could be conducted. As 

the Poprad River terraces before the T V formation hasn’t preserved, the reconstruction can be 

carried out since its formation. After the erosional phase of the river during the interglacial 

period, the deposition of river sediments during the glacial period took place. Subsequently, 

river downcut passing through its accumulation (climatically induced erosion). Then, the 

tectonically controlled downcutting expressed with average rate 0,14 mm/y. It lasted untill the 

phase of lateral erosion started and then next accumulation phase began. After the 

accumulation of sediments of T IV, climatically and then tectonically induced downcutting 

took place with the average rate of 0,10 mm/y. The cycles repeated with different rate of 

downcutting. Between the T III and T IIb formation (during the Preriss/Lower Riss 

interglacial) the highest rate of downcutting occurred (0,21 mm/y). During the next cycle it 

rapidlly reduced to 0,08 mm/y. For a period of the last interglacial the average value of 

tectonically induced downcutting reached only 0,08 mm/y. The average rate of 

downcutting/uplift for the studied period is 0,12 mm/y. 

In regard of river sediments in terrace development and their assymetry, as well as 
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slope assymetry of the valley and the course of the Poprad fault, a regional tilting can be 

considered as a absolute movement trend of the particular tectonic block. In spite of assumed 

vertical uplift (in form of tilting) recorded by the river sediments in terrace development, the 

basin block undergone relative subsidence in relation to adjacent morphostructure of the 

Levočské vrchy Mts. This is in line with the previous neotectonic research [3]. 

The calculated rate of erosion/uplift can be compared to the rate of erosion/uplift 

calculated for the Liptovská kotlina Basin [8]. The similarity can be seen in the general 

conformity of the values (values ranging ~ 0,03 – 0,2 mm/y) as well as in expressive 

increasement of the values during the younger part of the Middle Pleistocene (before the 2nd 

middle terrace for the Poprad River (0,21 mm/y) and before the 1st middle terrace fo the Váh 

River (0,18 mm/y)). The relative synchronicity of the increasement can be caused by similar 

neotectonic movement trend within the entire Podtatranská kotlina Basin. The average uplift 

rate of the basin (0,12 mm/y) can be compared also to the adjacent Kozie vrchy Mts, where 

the value (0,8 – 1,0 mm/y) is much higher [9], but to the lowland area as well [4], where the 

average value is lower (~ 0,03 mm/y). The various rates result from different intesities of 

vertical movements of particular morphostructures within the Western Carpathians and 

Panonian Basin. 
 

Tab. 1. The terrace system characteristics of the Poprad River in the Popradská kotlina Basin – Selected 
attributes of the terraces within the study area. Relative altitude is compared to the altitude of low terrace gravel 
base. At is a time period between the formation of particular gravel base and the base of T I. Ap  is a time period 

between the formation of particular gravel base and the base of subsequent terrace. 

Name of terrace Relative altitude of 
base [m] 

Age of accumulation 
[Ma] At [Ma] Ap [Ma] 

Rate of erosion 
[mm/y] 

Total 
[Et] 

Partial 
[Ep] 

T V 1. upper 71,9 0,680 – 0,525 0,605  0,119  

T IV 2. upper 44,6 0,480 – 0,425 0,405 0,200 0,110 0,137 

T III 1. middle 35,1 0,380 – 0,340 0,305 0,100 0,115 0,095 

T IIb 2. middle  18,1 0,300 – 0,225 0,225 0,080 0,080 0,213 

T IIa 3. middle 10,3 0,200 – 0,140 0,125 0,100 0,082 0,078 

T I low 0 0,075 – 0,0117  0,125  0,082 

 

Conclusion 

The 6 levels of unpaired terraces (in various state of preservation) of the Poprad River 

were identified and analysed. 

According to the elevation and pressumed age of the terraces, the tectonically induced 
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downcutting was calculated in order to identify the neotectonic evolution of the Poprad River 

valley in the study area since the terrace T V formation (~ 680 ka). 

During the studied period, the total erosional effect of the Poprad River is ~ 70 m 

resulting in average rate of downcutting 0,12 mm/y, which points to the presumed uplift with 

variable intensity during the study period. In spite of the presumptiom that tilting and uplift 

have controlled the evolution of particular block, the Popradská kotlina Basin as a whole, 

undergone a relative subsidence in relation to adjacent mountains. 
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Abstract 
Guidance of the congnitive process of the chemical experiment with the support of digital technologies 
We are focusing on the implementation of the interactive worksheet created in the SPARKvue software 

into the teaching of chemistry. More precisely, we are focusing on teaching using the IBSE method within the 
subject of: Discovering the influence of the pH of soil on the successful growth of plants using the PASCO pH 
sensor. The realization of the study was done on two levels of IBSE, the guided and the structured inquiry. By 
evaluating the data that we gained through the study, we proved our main point, that the implementation of the 
PASCO pH sensor into the measuring of the pH of the soil sample is beneficial - because it elevates the school 
chemical experiment to the level of the scientific experiment and the students become scientists, which functions 
as a motivation. 
 

Keywords: pH sensor PASCO; SPARKvue; interactive worksheet 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Rozvíjaním digitálnych technológií sa posúva vpred aj rozvoj ľudstva. Keďže rozvoj 

ľudstva začína rozvojom človeka ako jednotlivca, je nevyhnutné zakomponovať digitálne 

technológie práve tam, kde rozvoj jednotlivca začína – do škôl [1]. 

Ako zatraktívniť vyučovanie na SŠ, ako pre nich vytvoriť zaujímavú aktivitu, ktorá by 

dokázala udržať ich pozornosť, motivovala ich pracovať, ale zároveň aj spĺňala požiadavky 

iŠVP [1 – 2]? 

 Hľadaním odpovedí práve na vyššie spomenuté otázky sa zaoberá aj naša výskumná 

práca. Cieľom našej výskumnej práce bolo navrhnúť a experimentálne overiť model 

chemických experimentov s využitím pH senzoru PASCO a softvéru SPARKvue, ktorý 

ponúka prostredie pre riadenie kognitívneho procesu učiaceho sa. Vo vytvorených modeloch 

vyučovacích hodín sme využili metódu IBSE, konkrétne nasledovné úrovne: riadené 

a štruktúrované bádanie. 

 

Materiál a metódy 

Primárnym naším cieľom, bolo navrhnúť a v praxi overiť interaktívny pracovný list 

(ďalej len iPL) vytvorení v softvéry SPARKvue. Postup k realizácii cieľa sme rozdelili na 

etapy, ktoré sme postupne realizovali: Prvá etapa – vytvorenie interaktívneho pracovného 
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listu. Druhá etapa – zaradenie úloh a priradenie bodového hodnotenia jednotlivým úlohám 

podľa dimenzií kognitívnych procesov a dimenzií poznatkov. Tretia etapa – experimentálne a 

prakticky overiť schopnosti stredoškolských študentov, objaviť princíp vplyvu pH pôdy na 

rastliny (úlohy iPL, ktoré sú konkrétne zamerané na overenie pochopenia princípu sú č.: 2, 4, 

8, 10, 11, 12, 13, 15 a 18). Pomocou štatistických metód zistiť index obťažnosti (P) a hodnotu 

obťažnosti jednotlivých položiek interaktívneho PL. 

Štvrtá etapa – pomocou dotazníka overiť pridanú hodnotu zakomponovania 

digitálnych technológii do vyučovacieho procesu chémie – konkrétne témy pH roztokov – 

ISCED 3A. Dotazníkové otázky boli zakomponované do iPL. Dotazníkové položky iPL 

nemali priradené bodové hodnotenie – nakoľko neexistuje správna odpoveď, keď sa jedná 

o názor. 

Výskum sme realizovali na vzorke 82 stredoškolských študentov spojenej školy 

Novohradskej, ktorých predmet chémia učí RNDr. Alena Bučková. Pôvodne do výskumu 

mali byť zaradení iba študenti prvého a druhého ročníka, neskôr sme do výskumu zaradili aj 

študentov tretieho ročníka na porovnanie výsledkov. Polovica študentov realizovala 

experiment na úrovni riadeného bádania a druhá polovica študentov realizovala výskum na 

úrovni štruktúrovaného bádania. Stredoškolský študenti pracovali vo dvojiciach a každá trieda 

bola delená na polovicu. Prvá polovica triedy realizovala experiment na úrovni riadeného 

bádania, kde študenti majú sami formulovať hypotézy a navrhnúť vlastný pracovný postup. 

Druhá polovica triedy realizovala experiment na nižšej úrovni – štruktúrované bádanie. 

Dodržaním uvedenej následnosti realizácie výskumu sme splnili zásadné pravidlá riadeného 

bádania [3]. 

Dôležité je poznamenať, že sme za správne odpovede považovali iba tie, ktoré 

dosahovali minimálne 50% bodov z celkového hodnotenia úlohy [4]. 

 

Výsledky a diskusia 

Vychádzajúc z odpovedí študentov sme vyhodnotené dáta zobrazili na grafe (Obr. 1.). 

Ako najťažšia úloha sa umiestnila úloha č. 8. Hodnota indexu obťažnosti pre úlohu č. 8 je 

25,64%, daná hodnota prislúcha kategórii ťažkých úloh. Zámer úlohy bolo zapojiť 

medzipredmetové vzťahy a logické myslenie študentov. Z biológie úloha vyžadovala 

vedomosti ohľadom rastlinných farbív – antokyány. Z chémie si úloha vyžadovala 

pochopenie princípu pH a vplyv pH na prírodné indikátory. Ako veľmi ľahká úloha a zároveň 

najľahšia úloha sa ukázala úloha č. 13 – prvá časť. Išlo o dvojúrovňovú úlohu zameranú na 

samotné meranie. Prvá časť úlohy č. 13 bola uzavretá položka, kde študenti mali uviesť či sa 
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hodnota pH pôdy vedľa rôznych druhov rastlín líšila alebo nie. Zaujímavé je, že študenti, 

ktorí označili odpoveď „nie“ v uložených meraniach mali namerané rôzne hodnoty pH pôdy 

všetkých troch vzoriek. 

 

 
Obr. 1. Index obťažnosti konkrétnych úloh 

Percentá na grafe predstavujú vypočítanú hodnotu indexu obťažnosti iba vybraných úloh – úloh, ktoré boli 
zamerané na pochopenie princípu vplyvu pH pôdy na rast rastlín. 

 

Následne sme kvantitatívne, pomocou štatistických metód vyhodnotili aj dotazníkové 

otázky, ktoré boli zamerané na implementáciu digitálnych technológií do vyučovania chémie 

pri experimentovaní. Dotazníkové položky iPL boli orientované najmä na prácu so pH 

senzorom PASCO a výhody, ktoré prináša do vyučovania chémie. Všetci študenti merali pH 

výluhu pôdy aj pomocou pH papierika aj pH senzoru PASCO. Na otázku: „Boli hodnoty 

namerané pomocou pH papierika a pH senzora PASCO úplne rovnaké?“ – 5% študentov 

označilo odpoveď „áno“ a  „nie“ – 95%. Uvádzame Obr. 2. – ktorý zobrazuje odpovede 

študentov na otázku: „Ktoré meranie bolo presnejšie“ – nikto zo študentov neoznačil 

možnosť, že meranie pomocou pH papierika bolo presnejšie, 5% študentov označilo, že 

merania pomocou pH papierika a pH senzora PASCO boli rovnako presné a až 95% 

respondentov označilo meranie pomocou pH senzora PASCO za presnejšie meranie. 
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Obr. 1. Ktoré realizované meranie je presnejšie? 

Koláčový graf predstavuje názor stredoškolských študentov na presnosť merania pH pomocou dvoch pomôcok. 
Žiaci realizovali meranie pH výluhu pôdy pomocou pH papierika aj pH senzora PASCO. 

 

Zaradenie pH senzorov PASCO do vyučovania je iba výhodné z hľadiska rozvoja 

prírodovednej gramotnosti – ak chceme stredoškolských študentov namotivovať 

a zaktivizovať na hodine chémie. Nevyhnutný je chemický experiment – ale dať študentom 

možnosť správať sa ako vedci a merať presne, je ešte výhodnejšie. 

 

Záver 

Realizáciou výskumu sme potvrdili naše predpoklady a splnili náš cieľ – meranie 

pomocou senzorov a zároveň pomocou interaktívnych pracovných listov vypracovaných 

v softvéry SPARKvue je výhodne zaradiť do vyučovania chémie. Práve nové digitálne 

vzdelávacie prostredie SPARKvue vytvára pridanú hodnotu digitálnych technológií do 

vzdelávania, cez možnosť riadenia a hodnotenia kognitívneho procesu učiaceho sa. Samotní 

študenti v závere uvádzali meranie pomocou pH senzora PASCO za výhodnejšie. Najčastejšie 

uvádzaní dôvod bol: „farba pH papierikov pri všetkých vzorkách výluhu pôdy bola veľmi 

podobná až rovnaká, tak sme nedokázali rozlíšiť pôdy podľa kyslosti.“ 

Obrovskou výhodou experimentovania pomocou pH senzoru PASCO a interaktívneho 

prostredia SPARKvue je možnosť mobilného experimentovania. Výskum sme na rovnakej 

úrovni realizovali ako v laboratórnej učebni tak aj v klasickej školskej učebni, dokonca aj na 

školskom dvore. Miesto realizácie experimentu neovplyvnilo výsledky študentov, čas 

realizácie bol pri všetkých skupinách veľmi podobný. Jediným rozdielom bola aktivita 

študentov, ktorá sa nedá odmerať, ale dá sa dobre odpozorovať. Na základe pozorovania 

najaktívnejšími boli študenti, ktorí realizovali experiment na školskom dvore. 
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Abstract 
Teacher´s guide with title: oxidation-reduction reactions in organic chemistry 
Nowadays, teachers don't insist on the importance of the topic oxidation-reduction reactions while 

learning organic chemistry. The organic chemistry topics are taught through the type of organic compounds 
starting with alkanes and finishing with carboxylic acids. In the textbooks there are not mentioned oxidation-
reduction reactions enough that was there as on we decided to propose teacher´s guide oxidation-reduction 
reactions in organic chemistry. We would like to share new view on these reactions (for example overview of 
these reactions according to the reagents, assessment of these reactions from green chemistry point of view, etc.). 
 

Keywords: teacher´s guide; oxidation; reduction; organic chemistry 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V dnešnej dobe sa pri chemicky významných výrobách nezohľadňuje len celkový 

chemický výťažok, ale čoraz väčší dôraz sa kladie na sledovanie vplyvu každého procesu     

na ľudské zdravie a životné prostredie. Návrh nových chemických výrob a modifikovanie 

existujúcich procesov sleduje najmä minimalizovanie tvorby odpadov, používanie 

netoxických chemikálií a látok, ktoré sú biodegradovateľné, minimalizovanie spotreby 

energie, používanie obnoviteľných zdrojov energie a surovín, zvýšenie využiteľnosti atómov 

jednotlivých látok v chemických procesoch. Takéto trendy sú v súlade s požiadavkami 

udržateľného rozvoja a v súčasnosti sú tiež známe ako zelená chémia [1 – 5]. 

Mnoho priemyselných výrob (napr. výroba cyklohexanónu pre produkciu polyamidov 

a polyesterov, epoxidácie, výroba rôznych farmaceutík), procesov, ktoré prebiehajú v živých 

systémoch (napr. fotosyntéza, dýchací reťazec, Krebsov cyklus) a aj v neživej prírode (napr. 

vznik hornín a minerálov), sa uskutočňujú pomocou oxidačno-redukčných reakcií, a preto 

tieto reakcie môžeme považovať za veľmi významné. Naším cieľom bolo vytvoriť metodickú 

príručku pre učiteľov chémie, ktorá by poskytovala systematický prehľad poznatkov 

o oxidačno-redukčných reakciách z pohľadu organickej chémie [6 – 9]. 

Pokúsili sme sa utriediť a zosystematizovať poznatky o oxidačno-redukčných 

reakciách. V metodickej príručke sa nachádzajú informácie, ako sú definície oxidačno-

redukčných reakcií, vymedzenie pojmu oxidačné číslo, príklady na výpočet oxidačného čísla 

atómu uhlíka, kyslíka, dusíka, prehľad oxidácií a redukcií organických zlúčenín podľa 
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pôsobenia oxidačných a redukčných činidiel, príklady na precvičenie jednotlivých 

transformácií, nový pohľad na oxidačno-redukčné reakcie, hodnotenie oxidačných 

a redukčných procesov z pohľadu zelenej chémie, výpočty a príklady využiteľnosti atómov, 

E-faktora a využiteľnosti uhlíka, prehľad tradičných spôsobov výučby oxidačno-redukčných 

reakcií. Príručka je vhodným doplnkovým materiálom a je určená pre učiteľov chémie (najmä 

na gymnáziách) pri opakovaní učiva, pri sprístupňovaní poznatkov v nových súvislostiach 

alebo pri príprave žiakov na chemickú olympiádu. Taktiež je vhodná aj pre študentov 

učiteľstva chémie, ktorí môžu získať ucelený prehľad týchto reakcií a aj pre študentov 

gymnázií, ktorých zaujíma organická chémia a aktívne sa pripravujú na chemickú olympiádu. 

Cieľom výskumu bolo vytvoriť metodický materiál a poskytnúť ho učiteľom chémie 

(Obr. 1. – úvodná strana), ktorý mali pripomienkovať, zhodnotiť z hľadiska náročnosti a 

funkčnosti, prípadne navrhnúť zmeny a doplnenia. 

 
Obr. 1. Úvodná strana metodickej príručky 

 

Charakteristika výskumnej vzorky a výskumných nástrojov 

Výskumu sa zúčastnilo 13 kvalifikovaných učiteľov (z toho 12 žien a 1 muž), ktorí 

učia chémiu v Bratislavskom a Žilinskom kraji. Zúčastnení učitelia majú prax v rozmedzí 1 až 

28 rokov, čo nám do výskumu prinieslo variabilitu názorov. Výskum bol realizovaný 

v novembri 2018 a spočíval v tom, že učitelia chémie mali k dispozícii nami zostavenú 

metodickú príručku, ktorú zhodnotili, pripomienkovali a vyplnili dotazník. Po preštudovaní 

metodickej príručky vyplnili nami zostavený nástroj na hodnotenie, a to dotazník. Mali taktiež 

dovolené aj písať do papierovej formy metodickej príručky, takže mohli priamo v príručke 
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uvádzať pozitíva, negatíva alebo opraviť chyby, vyjadriť názor na to, čo je navyše, alebo čo 

chýba. 

Dotazník vlastnej konštrukcie pozostával zo 40 otázok a nachádzali sa v ňom otvorené 

položky s krátkou a dlhou odpoveďou, položky s výberom možností, dvojúrovňové položky a 

položky s výberom odpovede pomocou Likertovej škály (1 = úplne súhlasím, 2 = skôr 

súhlasím, 3 = neviem, 4 = skôr nesúhlasím, 5 = úplne nesúhlasím). V dotazníku sme sa pýtali 

napr. či sú v príručke dostatočne vysvetlené jednotlivé pojmy, či sú riešenia príkladov          

na využiteľnosť atómov, E-faktora a využiteľnosť uhlíka dostatočne opísané a zrozumiteľné, 

či je príručka využiteľná v praxi, či je vhodné vytvárať príručky aj na iné témy, ako 

sprístupňujú učitelia chémie oxidačno-redukčné reakcie, ktoré materiály používajú               

pri sprístupňovaní redoxných reakcií, či pri jednotlivých chemických reakciách uvádzajú, že 

reakcia je redoxná a pod. S niektorými učiteľmi sme zrealizovali aj osobný rozhovor, počas 

ktorého sme si zapisovali jednotlivé postrehy a pripomienky. Získané odpovede z dotazníkov 

sme vyhodnotili kvantitatívne, ale aj kvalitatívne. 

 

Výsledky a diskusia 

Kvalitatívnou a kvantitatívnou analýzou získaných údajov od 13 kvalifikovaných 

učiteľov sme zhodnotili nami vytvorenú metodickú príručku. Zo 40 položiek vo výskumnom 

nástroji opíšeme niekoľko vybraných položiek. Na Obr. 2. uvádzame početnosť výskytu 

jednotlivých odpovedí učiteľov na otázku, či je metodická príručka prehľadná, zrozumiteľná, 

logicky usporiadaná a využiteľná vo vyučovacom procese. Zo získaných výsledkov môžeme 

určiť, že respondenti pokladajú metodickú príručku za prehľadnú, zrozumiteľnú a logicky 

usporiadanú. Čo sa týka využiteľnosti vo vyučovacom procese, tak väčšina respondentov (11) 

si jej používanie vie predstaviť vo vyučovacom procese, jeden nie a jeden nevedel posúdiť. 

 
Obr. 2. Početnosť odpovedí učiteľov pri hodnotení metodickej príručky 
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Čo sa týka otázok k textu (1. až 4. stĺpec grafu), k schémam (5. až 8. stĺpec grafu), 

k mechanizmom (9. až 13. stĺpec grafu), k obrázkom/fotografiám (14. až 16. stĺpec grafu) z 

hľadiska prehľadnosti, zrozumiteľnosti, systematickosti, gramatickej a chemickej správnosti, 

čitateľnosti a zmysluplnosti v metodickej príručke, tak na Obr. 3. uvádzame početnosť 

získaných odpovedí na vybrané otázky. Zo získaných výsledkov početností jednotlivých 

odpovedí vyplýva, že učitelia sa vyjadrovali väčšinou kladne, čiže označovali na Likertovej 

škále stupne 1 alebo 2 a pri negatívnych výrokoch označovali stupne 4 alebo 5. Nastali však 

dve výnimky, a to v prípade posúdenia odbornej správnosti mechanizmov reakcií a veľkostí 

obrázkov pokusov. 

 
Obr. 3. Početnosť odpovedí učiteľov na otázky č. 1 - č. 4 

 

Na otázku č. 5, či sú informácie v metodickej príručke náročné na pochopenie          

pre učiteľov väčšina respondentov uvádzala áno a do popisu vysvetlenia napísala: žiaci sa 

stretávajú väčšinou s oxidačno-redukčnými reakciami v anorganickej chémii, v rámci 

organickej chémie sa preberajú len základné vzorce, čiže niektoré by im mohli prísť 

problematické, informácie by mohli byť problematické z časového hľadiska. Väčšina 

respondentov sa zhodla na tom, že informácie v príručke by boli skôr vhodné                        

pre seminaristov, ktorí sa do väčšej miery zaujímajú o chémiu. Na otázku č. 6, či sú 

informácie v metodickej príručke nadbytočné väčšina respondentov uvádzala nie. 

Respondenti, ktorí odpovedali áno, vysvetľovali svoje odpovede: mechanizmy reakcií sú v 
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príručke nadbytočné, pretože na SŠ sa neučia. Na otázku č. 7, či vykonávajú laboratórne 

cvičenia zamerané na oxidačno-redukčné reakcie, väčšina respondentov odpovedala áno a 

traja nie, čo zdôvodňovali tým, že majú nefunkčné laboratórium. Na otázku č. 8, či by využili 

návrhy experimentov z metodickej príručky ako náplň laboratórnych cvičení, odpovedala 

väčšina respondentov áno a využili by najmä pokusy: oxidáciu s KMnO4, dôkazové reakcie 

sacharidov, ale jeden respondent, ktorý uviedol nie, zdôvodnil svoju odpoveď tým, že            

v experimentoch sa nachádzajú látky, ktoré sú nepovolené na školách. Na otázku č. 9, či 

sprístupňujú výpočet oxidačného čísla atómu uhlíka pri úvode do organickej chémie 

odpovedala väčšina respondentov nie, ale mnohí z nich sa vyjadrili, že začnú využívať 

výpočet oxidačného čísla atómov uhlíka na seminári. Iní zase tvrdili, že pre žiakov je to veľmi 

abstraktné učivo a používať to nebudú. Na otázku č. 10, či si vedia predstaviť používanie 

metodickej príručky v praxi, odpovedala väčšina respondentov áno. Najčastejšie argumenty, 

prečo by používali príručku v praxi boli: hodí sa pri príprave žiakov na olympiádu, hodí sa 

pri príprave na hodinu, je vhodná pre učiteľa, ktorý si môže overiť jednotlivé reakcie a 

mechanizmy, hodí sa na výpočtový seminár pri čerpaní príkladov. Jednotlivé argumenty, 

prečo by respondenti nepoužívali príručku v praxi boli: nedostatok času na hodinách a 

náročnosť obsahu. Na otázku č. 11, či je metodická príručka pomôckou pre učiteľa 

odpovedali všetci respondenti jednotne, a to áno. Väčšinou svoj výber zdôvodňovali: veľmi sa 

mi páči, konečne je to spracované prehľadne, nadstavbovo a zrozumiteľne; všetko nájdeme  

,,v kocke", čiže na jednom mieste; vhodne zvolené sumarizačné tabuľky – rýchly a jasný 

prehľad, návod, ako lepšie včleniť problematiku redoxných reakcií do organickej chémie.    

Na otázku, či postupujú pri sprístupňovaní učiva podľa učebnice alebo iného materiálu 

respondenti, odpovedali, že postupujú podľa učebníc, internetu, vlastného materiálu, učebníc 

organickej chémie, skrípt. 
 

Tab. 1. Početnosť jednotlivých údajov z otázky č. 5 - č. 11 
 

otázka odpoveď 
ÁNO NIE 

č. 5 12 1 
č. 6 3 10 
č. 7 10 3 
č. 8 12 1 
č. 9 12 1 
č. 10 11 2 
č. 11 13 0 

 

Z názorov získaných dotazníkom alebo osobným rozhovorom môžeme tvrdiť, že 

1247



väčšina učiteľov pokladá metodickú príručku za prínos a uvítali by aj vytvorenie ďalších 

príručiek na iné témy v organickej chémii. 

 

Záver 

Stanovené ciele výskumu boli splnené, pretože sme vytvorili metodickú príručku a 

nechali ju zhodnotiť učiteľmi chémie. Z vyjadrení respondentov je zrejmé, že väčšina 

učiteľov chémie hodnotí metodickú príručku kladne. Túto príručku môžu učitelia využívať pri 

sprístupňovaní rozširujúceho učiva, pri príprave žiakov na olympiádu alebo pri doplnení ich 

vedomostí. Ak sa na to pozrieme všeobecnejšie, tak vytváranie takýchto príručiek by malo 

učiteľom uľahčiť ich prípravu na hodinu, či už pri sprístupňovaní nového učiva, opakovaní 

alebo vytváraní testov. Tieto príručky by mali priniesť učiteľovi lepší prehľad a ucelenejšie 

informácie. Myslíme si, že vytváranie takýchto materiálov je vhodné aj na iné témy z chémie.  
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Abstract  

Science camp as a educational tool for changes in connotative perception of certain educational and 
scientific concepts 

The main reason of children’s weak interest natural science studying is their mistaken and glamorized ideas 
about the scientists and science. These ideas were corrected in our research through the realized Vebor camp. The 
research was focused on the children´s perception of chosen concepts before and after the camp. The semantic 
differential method was used. The results of the research show that the scientific camp has had a positive impact on 
the children´s understanding and perception of chosen educational and scientific concepts. There were very 
interesting the results, when the concept "teacher", while connotative perception has changed from very negative to 
highly positive with statistical significance of 99%. Many other interesting results are presented in the contribution. 

 
Keywords: science education; perception; outdoor learning; experiential educaton 

 
Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnosti je jednou z hlavných priorít, ktoré musia učitelia v školách riešiť, udržanie 

motivácie žiakov učiť sa. Výchovno - vzdelávací proces je pre žiakov neatraktívny a nezáživný. 

Výsledky dlhoročného pravidelného medzinárodného testovania PISA, ktoré analyzuje 

pripravenosť 15-ročných študentov na zdolávanie výziev v budúcnosti [1], ukazujú, že študenti 

majú nedostatočné vedomosti v prírodovedných predmetoch. Poukazuje to predovšetkým na 

neustálu presilu transmisívneho prístupu k učeniu a nedostatok induktívneho prístupu k učeniu. 

Jedným zo spôsobov, ako realizovať výučbu o prírode a priblížiť tak prírodné vedy, je zžitie sa 

s prírodou ako takou v jej prirodzenom prostredí. Prežiť vymedzený čas v prírode na určitom 

mieste, venovať sa aktívne otázkam z odborov, ako sú chémia, biológia, geografia, fyzika 

zvyšuje záujem žiakov o učenie sa v porovnaní s pasívnym prijímaním faktov od učiteľa 

v školskom prostredí [2]. Počas troch rokov bol vo viacerých krajinách sveta realizovaný projekt 

pod názvom SciCamp. Išlo o skúmanie pôsobenia vedeckých táborov na vzdelávanie detí. Tábory 

„napomáhajú tomu, aby si mladí ľudia našli vzory vo vedcoch a inžinieroch“ [3]. 

Na rovnakých základoch bolo už pred 20 rokmi v rámci spolupráce Katedry chémie 

a Katedry biológie Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity na Slovensku založené Terénne 

pracovisko prírodovedného vzdelávania. Toto pracovisko umožňuje žiakom základných 
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a študentom stredných škôl stráviť niekoľko dní v prírode a v laboratóriách a prehlbovať tak 

vedomosti z oblasti prírodných vied [4]. 

Pre realizáciu výskumu bolo nutné stanoviť si výskumnú otázku: Aké sú účinky 

vedeckého tábora na konotatívny význam rôznych pojmov v oblasti vedy a vyučovania? 

 

Metodika 

Výskum bol realizovaný počas 2 rokov v rámci vedeckého tábora pre deti. Učebný proces 

prebiehal prostredníctvom hier, zážitkových aktivít či rôznych exkurzií. Jednou z ústredných 

myšlienok výskumu bolo aj rozvíjanie vzťahov v kolektíve a schopností pomáhať mladším, či 

učiť sa od starších. Deti boli rozdelené do niekoľkých pracovných tímov s prihliadnutím na vek, 

v každej skupine musela byť zastúpená každá veková kategória. Čo sa týka národnosti, v každej 

skupine museli byť zastúpené aspoň dve krajiny pôvodu detí. Výskumu sa zúčastnilo celkovo 45 

detí zo 4 európskych krajín. Prvý tábor pozostával z 20 slovensky hovoriacich detí. Druhý tábor 

bol medzinárodný a zúčastnilo sa ho 15 slovenských, 8 nemeckých detí, 1 Čech a 1 

Luxemburčan. Z hľadiska zastúpenia chlapcov a dievčat sa výskumu zúčastnilo 21 dievčat a 24 

chlapcov vo veku od 10 do 14 rokov. 

Na skúmanie konotatívneho vnímania pojmov sme využili výskumnú metódu sémantický 

diferenciál. „Táto metóda umožňuje merať individuálne, psychologické významy určitých 

pojmov u jednotlivých osôb“ [5]. Každý pojem má totiž okrem denotatívneho významu 

(všeobecne platný význam slova) aj význam konotatívny (skrytý, subjektívny význam) [6]. 

Pomocou tejto metódy môžeme umiestniť pojem do určitého sémantického priestoru vyjadreného 

na základe troch dimenzií. Sémantický priestor je trojdimenzionálny priestor, v ktorom sú 

umiestnené jednotlivé pojmy, tak ako ich vníma skúmaný objekt a na základe ich umiestnenia, je 

možné interpretovať ich podobnosť a odlišnosť [6]. Výsledky výskumu pomocou sémantického 

diferenciálu sú obohatené aj o interview, v ktorom mali žiaci možnosť vyjadriť svoje myšlienky 

a postoje slovne. Sémantický diferenciál ponúka množstvo dát, ktoré je možné analyzovať 

niekoľkými spôsobmi. Na štatistickú analýzu sme použili Studentov t-test, D – maticu a výpočet 

smerodajných odchýlok. 
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Výsledky a diskusia 

Vo výskume sme dáta analyzovali podľa základných hľadísk: podľa jednotlivých pojmov 

a podľa jednotlivých škál. Celkovo sme získali presne 3240 dát, ktoré sú výsledkom počtu 

respondentov, pojmov a jednotlivých položiek ((45 respondentov x 2 pred výskumným zásahom 

a po) x (6 pojmov x 6 položiek)) = 3240. 

V Tab. 1. a v Tab. 2. sú zobrazené pojmy a ich priemerné hodnoty pre jednotlivé 

bipolárne adjektíva pred a po experimentálnom vplyve. Môžeme vidieť ako sa menilo vnímanie 

daných pojmov v rámci daných prídavných mien. Čím je hodnota nižšia, tým je ich vnímanie 

daného pojmu pozitívnejšie, čím je vyššia, tým je negatívnejšie, pričom každá položka mala 5 

stupňov (1 – 5). Je zaujímavé pozorovať, ako sa pojem „učiteľ“ posunul z  hodnotenia 3,1 na 

hodnotenie 1,3. Po experimentálnom pôsobení teda začali deti vnímať rolu učiteľa ako vysoko 

užitočnú. Všetky výsledky boli podrobené štatistickej analýze, kde sme zistili štatistickú 

významnosť na hladine 1%.  

 
Tab. 1. Priemerné hodnoty sémantického diferenciálu pred experimentom 

 
Adjektíva Pojmy a hodnotenia pred experimentom 

 Chémia Škola Experiment Veda Hra Učiteľ 
užitočný – neužitočný 2,3 2 2,7 2,5 1,6 3,1 

aktívny – pasívny 1,6 1,7 1,7 1,4 1,4 1,6 
krásny – škaredý 2 1,8 1,8 1,3 1,5 4 

organizovaný – neorganizovaný 1,1 1,3 1,3 2,7 1,6 2,1 
zábavný – nudný 2,6 2 1,9 1,7 1 2,1 

nenáročný - náročný 4,7 4,6 3,1 4,7 1 4,7 
 

Tab. 2. Priemerné hodnoty sémantického diferenciálu po experimente 
 

Adjektíva Pojmy a hodnotenia po experimente 

 Chémia Škola Experiment Veda Hra Učiteľ 

užitočný – neužitočný 1,4 2 2,5 2 1,3 1,3 

aktívny – pasívny 1,4 1,6 1,4 1,6 1,3 1,4 

krásny – škaredý 1,4 1,8 1,3 1,8 1,3 1,3 

organizovaný – neorganizovaný 1 1,1 1,2 1,1 1 1,2 

zábavný – nudný 1,4 2,1 1,5 2,1 1 1 

nenáročný - náročný 3,7 4,7 3,5 4,7 1,1 1,2 
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Viditeľný posun pri pojme „učiteľ“ je aj pri adjektívach krásny – škaredý. Opäť 

experimentálne pôsobenie vedeckého tábora pozmenilo vnímanie detí roly učiteľa smerom 

k pozitívnejšiemu. Zistili sme, že výsledok je štatisticky významný na hladine významnosti 1%.  

Pri nasledujúcich adjektívach organizovaný – neorganizovaný sa všetky pojmy mierne posunuli 

na stranu organizovaný, aj tento mierny posun vyšiel v štatistickej analýze ako veľmi významný. 

Pri piatej položke, nudný a zábavný, nie je žiaden pojem vyslovene chápaný ako nudný, 

no najväčší pozitívny posun je vidno pri pojmoch „chémia“ a „učiteľ“, ktoré postúpili 

z hodnotenia 2,6 a 2,1 na 1,4 a 1. Zaujímavé je, že po pôsobení vedeckého tábora deti vnímali 

učiteľa jednohlasne ako zábavného. Oba výsledky sa ukázali ako štatisticky významné na hladine 

významnosti 1%. V poslednej položke sa deti vyjadrovali k náročnosti daných pojmov. 

Neočakávali sme výrazný pozitívny posun, nakoľko je samozrejmé, že vzdelávanie sa nie je 

jednoduché. Výrazne viditeľný pozitívny posun je vidno pri pojme „učiteľ“, kedy sa z vysoko 

negatívneho náročného učiteľa s hodnotou 4,7 stal pozitívny nenáročný učiteľ s hodnotu 1,2, 

ktorý sa deti snaží predovšetkým motivovať k učeniu sa. Tento rozdiel je štatisticky významný na 

hladine významnosti 1%. Pozitívny posun je vidno aj pri pojme „chémia“, no tu nie je až taký 

výrazný, z 4,7 na 3,7, napriek tomu je tento rozdiel štatisticky významný. 

Pre všetky pojmy sme vypočítali aj smerodajnú odchýlku, ktorá vyjadruje podobnosť 

hodnotenia v rámci jednotlivých respondentov. Pokiaľ je smerodajná odchýlka vysoká, 

hodnotenie medzi respondentmi bolo rozdielne a pokiaľ je smerodajná odchýlka nízka, 

respondenti hodnotili pojmy veľmi podobne [6]. Všetky smerodajné odchýlky sú uvedené 

v Tab. 3. 
Tab. 3. Hodnoty smerodajných odchýlok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnižšiu smerodajnú odchýlku pred aj po experimente (0,24; 0,13) má pojem „hra“. Tu 

sa respondenti vysoko zhodovali v hodnotení a najvyššiu má pred experimentom pojem 

Pojem Pred experimentom Po experimente 

Chémia 1,13 0,91 

Experiment 0,63 0,83 

Škola 1,07 1,15 

Veda 1,16 1,15 

Hra 0,24 0,13 

Učiteľ 1,11 0,5 
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„veda“ (1,16) a po experimente pojmy „veda“ a „škola“ (1,15). Zaujímavé je vidieť rozdiel 

v smerodajnej odchýlke pojmov „chémia“ a „učiteľ“, kedy pred experimentom mali respondenti 

hodnotenia rozdielne, no po experimente sa v hodnotení pomerne vysoko zhodovali. 

Na obohatenie výsledkov výskumu sme použili aj slovné odpovede z interview 

s jednotlivými respondentmi o priebehu tábora a ich subjektívnemu pohľadu na takýto spôsob 

učenia sa. Respondenti mali možnosť v rámci anamnestického rozhovoru sa vyjadriť k otázkam 

ako: čo znamená slovo vedec? Chcel by si sa stať vedcom? Čo ťa motivovalo prihlásiť sa na 

tábor? V Tab.4. sú uvedené niektoré odpovede na tieto otázky. 

 
Tab.4. Ukážky z anamnestického rozhovoru 

 

Otázka Odpoveď 

Čo znamená slovo vedec? Taký pán v bielom plášti so strapatými vlasmi. 

Chcel by si sa stať vedcom? Ani nie, sú to blázni. 

Čo ťa motivovalo prihlásiť sa na tábor? Rodičia ma prinútili. 

 
V katamnestickom rozhovore sa ale odpovede začali meniť a podporili výsledky 

sémantického diferenciálu, že tábor pozmenil myslenie detí v oblasti vedy a školstva 

k pozitívnejšiemu postoju. Niektoré odpovede sú uvedené v Tab. 5. 

 
Tab. 5. Ukážky z katamnestického rozhovoru 

 
Otázka Odpoveď 

Čo znamená slovo vedec? Je to človek, ktorý hľadá odpovede na zaujímavé otázky. 

Chcel by si sa stať vedcom? Možno áno, ale je to ťažké. 

Pôjdeš na tábor aj o rok? Asi áno, veľmi sa mi tu páčilo. 
 

Záver 

Práca bola inšpirovaná podobným výskumom, ktorý sa venoval „krátkodobému vplyvu 

zážitkového vyučovania v teréne na vedomosti žiakov o ekosystéme“ [7]. Okrem 

predchádzajúceho výskumu sme sa inšpirovali aj rôznymi inými výskumami v oblasti 

outdoorového vyučovania. Využívali sa m-learning metódy ako vo výskume na Chang Jung 

Christian University [8]. Tábor bol plánovaný a práca v ňom bola pripravená s ohľadom na 

faktory, ako sú vek účastníkov či prostredie, kde je tábor zrealizovaný. Presne týmto sa zaoberal 
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výskum hodnotenia outdoorového vyučovania v UK [9]. Výsledky boli obohatené aj o interview 

podobne, ako to ukazujú výsledky výskumu summer campu at Indiana University [10]. Obe 

metódy boli v rámci výskumu použité dvakrát, pred a po experimentálnom pôsobení, aby sme 

mali možnosť zistiť, či ovplyvnil vedecký tábor vnímanie žiakov alebo nie. 

Nedostatkom tohto výskumu je predovšetkým malá výskumná vzorka. Má to ale svoj 

dôvod, keďže výskum je viazaný na jednotýždňové letné tábory s odstupom 1 rok. Táboru sa 

mohlo zúčastniť v prvom roku maximálne 20 detí vzhľadom na iné faktory, ako sú ubytovanie, 

počet vedúcich a iné. V druhom roku sa podarilo kapacitu navýšiť na 25 detí opäť s prihliadnutím 

na obmedzujúce faktory. Ukazujú sa možnosti pokračovať vo výskume aj nasledujúce roky a tak 

pomaly zvyšovať výskumnú vzorku. Tak isto budúcnosť prináša možnosti porovnávania 

jednotlivých ročníkov a hľadania tej najlepšej cesty ako motivovať žiakov a študentov, aby sa 

venovali prírodným vedám. 
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Abstract 
Detection of the applicability of different learning methods in chemistry lesson 
This article is focus on using teaching of curriculum about inorganic pigments by four different learning 

methods:  explanation, teacher's demonstration, learning from text and pupil's experimentation and comparison 
of knowledge obtained by the teaching methods using mind mapping method. The topic was divided into five 
categories: white pigments was presented to pupils by PowerPoint presentation, blue and green inorganic 
pigments was presented to pupils through texts, red inorganic pigment was prepared by experiment and yellow 
pigment was prepared by teacher by demonstration. A level of pupil's knowledge from the theme was detected 
by concept mapping method after a certain time.  
 
Keywords: concept maps; inorganic pigments; learning methods 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Učitelia vo svojej pedagogickej praxi používajú na sprostredkovanie nových 

informácií žiakom rôzne spôsoby vyučovania. Práve voľba spôsobu vyučovania môže mať 

výrazný vplyv na žiacke pochopenie a zapamätanie si nového učiva. Prírodovedné predmety, 

ku ktorým patrí aj chémia, sú náročnejšie na pochopenie, pretože obsahujú veľké množstvo 

abstraktných pojmov. Cieľom každej vyučovacej hodiny by malo byť nielen to, aby si žiaci 

zapamätali čo najviac informácií (pojmov), ale predovšetkým, aby chápali ich význam a 

vedeli ich logicky prepájať, a teda aby nevznikali mylné predstavy o danom pojme. Otázkou 

však ostáva, ktorý spôsob vyučovania má z tohto hľadiska na žiakov najväčší vplyv.  

Hlavným cieľom výskumu bolo overiť vhodnosť rôznych spôsobov vyučovania, ktoré 

boli použité pri sprístupňovaní informácií o anorganických pigmentoch so zameraním sa na 

zapamätanie si pojmov a ich vzťahov žiakmi. Spôsoby vyučovania, ktoré sme použili boli: 

vysvetľovanie s využitím prezentácie PowerPoint, práca s textom, žiacky frontálny pokus a 

demonštračný pokus učiteľa. Rozdiel medzi jednotlivými spôsobmi vyučovania sme zisťovali 

prostredníctvom pojmového mapovania, ktoré sme vyhodnocovali bodovým systémom 

MMAR, pre ktorý sme sa rozhodli na základe uskutočneného výskumu D´Antoni V A. a kol. 

[1]. 

V súčasnosti je pojem pojmové mapovanie pomerne známy, avšak stále nie je veľmi 

používanou metódou vo vyučovacom procese. Pojmové mapy môžu napomáhať žiakom pri 
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učení sa a dokonca zvýšiť ich pamäťové schopnosti. Ako charakteristiku pojmovej mapy 

môžeme uviesť, že ide o slovo, koncept, prípadne myšlienku, ktorá je preskúmaná 

(rozpracovaná) pomocou schém, pričom konečným cieľom je spracovať kľúčovú myšlienku 

(tému) vizuálne [2]. 

 Používanie pojmových máp na vyučovaní by malo viesť k organizácii a prepájaniu 

komplexných informácií, do istej miery racionalizovať myšlienkové procesy a zlepšiť učenie 

sa žiakov aj po vizuálnej stránke. Využívaním pojmovým máp žiaci svoje učenie nielen 

urýchlia, ale aj lepšie pochopia dané súvislosti v preberanom učive. Vzhľadom na to, že žiaci 

sú častokrát zavaľovaní kvantom informácií je takéto vylepšenie vyučovania pomocou 

pojmových máp pre školský prospech žiakov rozhodujúci. Pomocou pojmového mapovania 

sa žiaci stávajú lepšími ako v učení, tak aj v myslení. Pojmové mapovanie je taktiež flexibilné 

v tom, že udržuje záujem a pozornosť žiakov, pretože tvorba pojmovej mapy vyžaduje, aby 

žiaci využívali rôzne stupne abstrakcie a premýšľali viacerými smermi. Pojmy a definície, 

ktoré sú vyjadrené graficky a hierarchicky reprezentujú vedomosti žiakov [3, 4]. 

Metóda pojmového mapovania bola predstavená žiakom druhého ročníka strednej 

školy. Aby sme vyučovaciu hodinu spestrili, anorganické pigmenty sme rozdelili do piatich 

kategórií podľa farieb – biele, modré, zelené, žlté a červené pigmenty. Úlohou žiakov bola 

tvorba poznámok vo forme pojmovej mapy, ktorá by komplexne vizualizovala prepojenie 

medzi anorganickými pigmentami, ich chemickým zložením, vlastnosťami prípadne použitím.  

  

Prostriedky a metódy 

Východiskom pri výbere prezentovaných anorganických pigmentov bol štátny 

vzdelávací program – ISCED 3, podľa ktorého by žiaci mali byť oboznámení so základnými 

anorganickými zlúčeninami, ich vlastnosťami a chemickým zložením. 

 Na sprostredkovanie informácií o anorganických pigmentoch sme zvolili štyri rôzne 

spôsoby vyučovania: 

• Vysvetľovanie. Kategória biele pigmenty bola žiakom sprístupnená s využitím 

prezentácie PowerPoint. 

• Práca s textom. Modré a zelené anorganické pigmenty boli žiakom poskytnuté vo 

forme textu. V každom texte boli spracované tri anorganické pigmenty (zelené: oxid 

chromitý, hydratovaný oxid chromitý, hydroxido-uhličitan meďnatý, modré: lapis 

lazuli, hlinitokremičitan ultramarín, hydratovaný hydroxido-uhličitan meďnatý). 

S textom o modrých pigmentoch pracovali žiaci samostatne a s textom o zelených 

pigmentoch pracovali v trojčlenných skupinách, pričom každý žiak dostal vlastný text.  
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• Demonštračný pokus učiteľa. Žltý pigment (fosforečnan tristrieborný) bol pripravený 

pomocou mechanochemickej syntézy so sprievodným komentárom učiteľa, pričom 

k dispozícii mal návod na prípravu pigmentu aj každý žiak. 

• Žiacky frontálny pokus. Červený pigment (hydratovaný oxid železitý) žiaci 

pripravovali podľa predloženého pracovného návodu samostatne.  

Pri vysvetľovaní bielych anorganických pigmentov boli žiakom sprostredkované 

základné informácie o anorganických pigmentoch (vývoj používania, oblasti použitia a 

základné delenie). Pri konkrétnych pigmentoch sme sa zamerali najmä na ich vlastnosti 

a použitie. 

Pri demonštračnom aj žiackom frontálnom pokuse sme zvolili pigmenty, ktorých 

príprava je nenáročná na realizáciu - oba anorganické pigmenty boli pripravené 

mechanochemickými syntézami v trecej miske, prečistené pomocou dekantácie s destilovanou 

vodou a následne odfiltrované a sušené pri laboratórnej teplote. Realizácia oboch 

experimentov bola v súlade s bezpečnostnými pravidlami pri práci v chemickom laboratóriu. 

Vhodnosť použitých spôsobov vyučovania sme zisťovali na základe porovnania 

zodpovedajúcich častí pojmových máp zostavených žiakmi pri vytváraní poznámok počas a 

po sprístupňovaní učiva bodovým systémom MMAR. Bodový systém MMAR je znázornený 

v Tab. 1.  

Tab. 1. Hodnotenie pojmových máp - uvedenie jednotlivých hodnotených položiek v pojmovej mape 
a ich bodové hodnotenie podľa systému MMAR 

Hodnotená položka Počet bodov 
Správne spojenie pojmov a charakteristika vyznačenej súvislosti 2 body 

Akceptovateľné krížové spojenia pojmov 10 bodov 
Naznačenie správnej hierarchickej úrovne 5 bodov 

Uvedenie príkladu 1 bod 
Nesprávna položka 0 bodov 

Použitá farba 5 bodov 
 

Najväčší prienik medzi ISCED-om 3 s anorganickými zlúčeninami je v prípade žiakov 

druhého ročníka gymnázia, preto našu výskumnú vzorku tvorili žiaci 2. ročníka gymnázia 

v Bytči.  

 

Výsledky a diskusia 

 Výskumu sa zúčastnilo 15 žiakov druhého ročníka gymnázia. Na začiatku vyučovacej 

hodiny bola žiakom predstavená metóda pojmového mapovania, pričom bolo žiakom 

odporučené pri zostavovaní pojmovej mapy využiť širšiu škálu farieb. 
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Následne bolo žiakom sprostredkovaných päť kategórií anorganických pigmentov 

prostredníctvom štyroch rôznych spôsobov vyučovania a žiaci si zo sprostredkovaných 

informácií zaznamenávali vo forme pojmových máp poznámky. Ako ukážku sme vybrali 

pojmové mapy (Obr. 1 – 2.) a ich hodnotenie (Tab. 2 – 3.) jedného žiaka. Na Obr. 1. je 

znázornená pojmová mapa, ktorú žiak tvoril počas sprístupňovania učiva a na Obr. 2. je 

znázornená pojmová mapa, ktorú žiak tvoril krátko po sprístupnení učiva.  

 
Obr. 1. Pojmová mapa respondenta č. 1 – prvá pojmová mapa respondenta č. 1 vytvorená v priebehu 

sprístupňovania učiva 
 

Tab. 2. Bodové hodnotenie prvej pojmovej mapy respondenta č. 1 - získané bodové hodnotenie prvej 
pojmovej mapy respondenta č. 1, ktorú zostavoval počas sprístupňovania učiva 

a Samostatná práca s textom; b Práca s textom v skupinách 

Spôsob vyučovania PPT 
prezentácia 

Demonštr. 
pokus 

Žiacky 
pokus 

Text modré 
pigmentya 

Text zelené 
pigmentyb 

Logické spojenie pojmov - 
2 b 52 4 8 26 26 

Krížové spojenie pojmov - 
10 b 0 0 0 0 0 

Hierarchická úroveň - 5 b 15 10 10 15 15 
Uvedenie príkladu - 1 b 10 1 0 3 3 
Nesprávna položka - 0 b 0 0 0 0 0 

Farba - 5 b 10 5 10 10 10 
 
 

 
Obr. 2.  Pojmová mapa respondenta č. 1 – druhá pojmová mapa respondenta č. 1 vytvorená po 15 minútach od 

sprístupnenia učiva 
 

 
Tab. 3. Bodové hodnotenie druhej pojmovej mapy respondenta č. 1 - získané bodové hodnotenie pojmovej 

mapy respondenta č. 1, ktorú zostavoval po 15 minútach od sprístupnenia učiva 
a Samostatná práca s textom; b  Práca s textom v skupinách 

Spôsob vyučovania PPT 
prezentácia 

Demonštr. 
pokus 

Žiacky 
pokus 

Text modré 
pigmentya 

Text zelené 
pigmentyb 

Logické spojenie pojmov - 2 b 32 4 10 10 6 
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Krížové spojenie pojmov - 10 b 0 0 0 0 0 
Hierarchická úroveň - 5 b 15 15 10 15 10 
Uvedenie príkladu - 1 b 5 1 0 2 2 
Nesprávna položka - 0 b 0 0 0 0 0 

Farba - 5 b 10 10 10 10 10 
 

Podľa očakávania, sme u každého žiaka pri porovnaní pojmovej mapy vytvorenej 

počas sprístupňovania a pojmovej mapy vytvorenej po sprístupnení učiva zaznamenali väčší 

počet bodov pri mape vytvorenej počas sprístupňovania učiva. Výsledok zodpovedá tomu, že 

prvú pojmovú mapu žiaci vytvárali s cieľom spoznámkovať si sprístupňované učivo. Bodové 

hodnotenie za druhú pojmovú mapu, ktorú žiaci vytvárali po 15 minútach od sprostredkovania 

všetkých informácií o anorganických pigmentoch, u každého žiaka výrazne kleslo. Táto 

pojmová mapa pravdepodobne lepšie odráža ich nadobudnuté vedomosti. Zaujímavé je však 

porovnanie bodových hodnotení jednotlivých spôsobov vyučovania. Výrazný pokles bodov 

sme zaznamenali v prípade vysvetľovania s využitím prezentácie PowerPoint a práce s 

textom. Aj napriek tomu, že žiaci získali za spôsob vysvetľovanie menší počet bodov v 

porovnaní s prvou pojmovou mapou, väčšina z nich si pamätala, ako typy jednotlivých 

pigmentov, tak aj ich využitie. Tento fakt mohol byť spôsobený tým, že prezentácia 

PowerPoint obsahovala okrem samotného textu aj vizualizácie vo forme obrázkov. Pri 

samostatnej práci s textom sme zaznamenali, že väčšina žiakov v prvej pojmovej mape 

uviedla len konkrétne príklady pigmentov a ďalšie informácie z textu neuvádzala. Prípadne 

žiaci doslovne prepísali informácie nachádzajúce sa v textoch. Následne v druhej pojmovej 

mape žiaci niektoré príklady modrých a zelených pigmentov ani neuviedli. Lepšie bodové 

hodnotenie žiaci získali za skupinovú prácu s textom. V porovnaní s ostatnými spôsobmi 

vyučovania si žiaci z textov zapamätali oveľa menej informácií. Pri porovnaní 

sprístupňovania učiva prostredníctvom demonštračného pokusu učiteľa a žiackeho 

frontálneho pokusu, sme zaznamenali v druhej pojmovej mape v niekoľkých prípadoch 

dokonca nárast bodov. Žiaci v druhej pojmovej mape okrem základných informácií uvádzali 

naviac informácie, ktoré počas experimentov odpozorovali. Keďže v oboch prípadoch boli 

pigmenty pripravené mechanochemickými syntézami vo forme zrazeniny nerozpustnej vo 

vode, žiaci mali tendenciu vytvárať medzi týmito dvoma spôsobmi výučby krížové spojenia. 

Žiaci taktiež uvádzali charakter (farbu, skupenstvo) ako reaktantov tak aj produktov, prípadne 

zmeny, ktoré sprevádzali chemické reakcie. Najmä pri žiackom frontálnom pokuse žiaci 

zapájali pri prijímaní nových informácií viacero zmyslov, čo mohlo zohrávať významnú 

úlohu pri zapamätávaní si sprostredkovávaných informácií [5]. 
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Záver 

 Vhodnosť použitých spôsobov vyučovania sme zisťovali na základe porovnania 

zodpovedajúcich častí pojmových máp zostavených žiakmi pri vytváraní poznámok počas a 

po sprístupňovaní učiva bodovým systémom MMAR. Z výsledkov vyplynulo, že použité 

spôsoby vyučovania mali vplyv na žiacke zapamätanie si nových informácií po uplynutí 

krátkeho časového intervalu od ich sprístupnenia. Cieľ výskumu sa nám teda podarilo splniť. 

Žiaci neboli počas tvorby pojmových máp kontrolovaní učiteľom. Vizualizácia informácií 

formou prezentácie PowerPoint sa ukázala ako vhodný spôsob na osvojenie si nových 

vedomostí v danej téme. Napriek tomu, pri sprostredkovaní učiva spôsobom žiackeho 

frontálneho pokusu a demonštračného pokusu učiteľa si žiaci informácie zapamätali lepšie. 

Demonštračný pokus síce zvýšil záujem žiakov o učivo, no ako úspešnejší vyšiel spôsob 

žiackeho pokusu, nakoľko pri tomto spôsobe bol v žiakmi vytvorených pojmových mapách 

vyšší počet logických spojení medzi pojmami. Pravdepodobne je to spôsobené tým, že počas 

frontálneho pokusu sa žiaci aktívnejšie zapájajú do vyučovacieho procesu. Najväčší problém 

robila žiakom samostatná práca s textom. Toto zistenie korešponduje s faktom, že žiaci nie sú 

zvyknutí pracovať s textom samostatne a robí im problém vybrať z textu podstatné 

informácie. Pri porovnaní samostatnej a skupinovej práce s textom sme zistili, že vo väčšine 

prípadov jednotliví žiaci získali počas sprístupnenia učiva väčší počet bodov v rámci 

skupinovej práce. To môže byť spôsobené tým, že žiaci o učive v skupinách diskutujú 

a navzájom pri výbere informácií spolupracujú.  
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Abstract 
Inquiry methods in Geography Teaching,  
The articel deals with inquiry based learnig as an opportunity for improvement for students interest in 

natural subjects, specifically the activities in the geography subject on the grammar school.  The articel offers the 
aplication part of inquiry based ideas into the topic Population af Americas for the studenst of second class of the 
grammar school.  
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Úvod a formulácia cieľov 

 Spoločnosť v dnešnej dobe vyvíja na žiakov nátlak, aby si osvojovali čoraz väčšie 

množstvo informácií, čo pre nich môže byť veľmi náročné. Práve preto sa ponúkajú 

inovatívne formy vyučovania, ako napríklad bádateľské metódy, ktoré žiakom otvárajú nové 

cesty k získavaniu informácií. Žiaci si stále osvojujú nové poznatky, ale sú k tomu vedení 

inými postupmi. Sú vedení k väčšej aktivite a samostatnosti pri riešení problémov, takýto 

druh aktivít im poskytuje väčší priestor na sebarealizáciu počas procesu výučby. Vo 

všeobecnosti môžeme tvrdiť, že hlavnú úlohu počas procesu učenia sa preberá žiak a učiteľ 

vystupuje len ako koordinátor a pomocník. Práve preto je vhodné použiť takéto formy 

vyučovania, aby boli žiakom nenásilnou a neobvyklou formou  podané nové informácie. Tieto 

informácie ich totiž nebudú sprevádzať len ich študijným životom, ale sú pre nich dôležité aj 

v ich normálnom živote.  

 Bádateľsky orientované vyučovanie prírodných vied by malo žiakom pomôcť rozvíjať 

ich schopnosti, ako sú: formulácia otázok, realizácia skúmania, logické myslenie, 

vysvetľovanie a argumentácia a iné. Základom takéhoto typu vyučovania je reálna vedecká 

činnosť, ktorú vykonávajú žiaci priamo na vyučovaní. Táto inovatívna forma učenia vychádza 

z viacerých princípov. Hlavným princípom je motivujúce pôsobenie na žiaka tým, že 

zábavnou a príťažlivou formou získava nové poznatky svojpomocne, vlastnou prácou 

a uvažovaním.  

Hlavným cieľom vyučovania prírodovedných predmetov je vychovať prírodovedne 

gramotného človeka. Vzdelávajúci sa jedinec by mal mať jasnú predstavu o tom, ako tieto 
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vedy fungujú a akú úlohu v spoločnosti zohrávajú. Preto je vhodné pri takejto forme 

vyučovania využitie práve bádateľských metód [1]. 

Objekt bádania v didaktike geografie a voľba bádateľskej metódy úzko súvisia 

s otázkou, čo definuje didaktiku geografie ako vedu. Na základe toho bolo formulovaných 

mnoho definícií, ktoré opisujú didaktiku geografie nasledovne: „Predmetom didaktiky 

geografie je z metodologického hľadiska inštitucionalizované vyučovanie a učenie sa 

skutkovej podstaty geografie“ [2]. Na základe podobných definícií je možné tvrdiť 

nasledujúce: pri vyučovaní geografie je dôležité zhodnotiť psychické a sociálne vzťahy 

v triede, ako aj vplyv vyučovania a učenia sa geografie na samotného žiaka [3].  

Zavedením bádateľských metód do vyučovania prebehlo niekoľko výskumov, ktoré sa 

zaoberali zmysluplnosťou takýchto metód vo vyučovaní geografie. Tieto analýzy a výskumy 

zdôrazňujú, že pokiaľ má byť proces výučby kvalitnejší, je žiadaným faktorom nadobudnutie 

takých schopností a zručností, ktoré by žiakom umožnili jednoduchšie zvládanie ich 

budúceho života a spoločenských požiadaviek [4]. 

Učenie geografie nie je len o memorovaní aktov, ale väčší dôraz by mal byť kladený 

na rozvoj schopností žiakov pracovať s údajmi v rôznej podobe. Žiaci by sa mali naučiť 

pracovať s materiálmi ako sú mapy, tabuľky, fotografie, obrázky, videá a iné, a ich postupné 

zavádzanie do vyučovacieho procesu, by malo byť jeho prirodzenou súčasťou. Na využitie 

takéhoto typu aktivít a materiálov si názorne ukážeme na vyučovacích  hodinách zameraných 

na učivo Obyvateľstvo Ameriky. 

 Cieľom nášho výskumu je pomocou bádateľských metód na vyučovacích hodinách na 

tému Obyvateľstvo Ameriky dokázať, že práve pomocou takto orientovaného vyučovania 

vieme u žiaka rozvíjať jeho kompetencie, aby sa vedel správne vyjadrovať, aby vedel 

selektovať dôležité informácie, aby ich vedel interpretovať, obhájiť a zdôvodniť. Okrem 

rozvoja žiackych kompetencií je našim cieľom dokázať, že pomocou atraktívnej formy 

výučby žiak pochopí celú podstatu učiva, bez toho aby sa vyhol zaužívanému memorovaniu 

faktov.  

 Výskum bude realizovaný v marci 2019 so žiakmi II.C triedy štvorročného gymnázia 

v  Bratislave. Výskum je plánovaný na 3-4 vyučovacie hodiny. 

 

Metódy 

 Výskum prebehne na niekoľkých vyučovacích hodinách, kedy si budeme všímať, či 

žiaci pomocou bádateľsky orientovaného vyučovania, pochopia podstatu učiva. Na zistenie či 

žiaci pochopili podstatu učiva bude našim výskumným nástrojom, esej, ktorú budú musieť 

1262



žiaci písať na konci celého bádania. Esej budú žiaci písať priamo na hodine po tom, ako budú 

odprezentované a prediskutované zistené výsledky všetkých skupín. Témou eseje bude popis 

osoby na základe indícií, ktoré budú žiakom poskytnuté na začiatku vyučovacej hodiny.  

Bádateľsky orientovaným vyučovaním sa zaoberá viacero vedcov a organizácií. 

Mnoho z nich sformulovalo odporúčaný postup, ktorý by mal usmerňovať prácu učiteľov aj 

žiakov, aby sme dostali čo najpriaznivejší výsledok bádania. Prvým krokom je určite 

motivácia žiakov k práci na aktivitách. Odborníci sa zhodujú, že je vhodné na začiatku 

bádania použiť napríklad video, problém zo života, odborný článok a podobne. My sme pre 

svoj výskum zvolili video s názvom Human Population Through Time [5], aby sme žiakom 

najskôr priblížili populáciu celého sveta, aby si vedeli predstaviť aké je rozloženie 

obyvateľstva na celom svete, ale žiakov upozorníme, aby si nezabudli všímať najmä 

Ameriku, aké zmeny a kedy tam nastali. Po prezentácii videa bude nasledovať krátka diskusia 

o tom, čo tam žiaci videli, kedy začala populácia Ameriky rásť, kde bolo prvé miliónové 

mesto, aké starobylé civilizácie tam zachytili, kde je rozmiestnené obyvateľstvo a žiaci to 

musia zdôvodniť. Týmto krokom by si žiaci už mali v hlave vytvoriť svoj obraz o populácii 

Ameriky, ktorý sa im pomocou bádania potvrdí, alebo vyvráti.  

Po krátkej diskusii a upútaní pozornosti preberajú samotnú aktivitu žiaci. Tí budú 

následne rozdelení do štyroch skupín. Každej skupine bude pridelená práca,  na vyriešení 

ktorej budú pracovať samostatne, pričom budú získavať dostupné informácie prácou 

s internetom a inou literatúrou. Zo strany učiteľa je  nutné dozerať na to, aby žiaci pracovali 

s relevantnými zdrojmi a používali ich viacero. Samotné praktické bádanie  je v rukách 

žiakov, učiteľ zadá žiakom pokyny, žiaci si sami utvoria skupiny, v ktorých chcú pracovať 

a rozvrhnú si prácu, naplánujú priebeh pokusu a vyhodnocujú svoje zistenia.   

Návrh aktivít je vhodný na dve vyučovacie hodiny, zamerané na prácu žiakov a ďalšiu 

vyučovaciu hodinu na prezentáciu získaných poznatkov žiakov, reflexiu práce a hodnotenie 

ich výsledkov. Ďalšia vyučovacia hodina bude zameraná na písanie eseje a jej vyhodnotenie. 

Aktivity sú navrhnuté pre žiakov stredných škôl a gymnázií, pretože sa od žiakov očakávajú 

lepšie schopnosti pri práci s grafmi a tematickými mapami.  

Celý vyučovací plán pozostáva zo štyroch tematicky a obsahovo odlišných aktivít, 

ktoré sa venujú obyvateľstvu a sídlam Ameriky. Žiaci budú rozdelení do štyroch skupín, a 

každej skupine bude pridelená rozdielna práca, každá skupina dostane od učiteľa materiály, s 

ktorými bude pracovať: 
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1. Náboženstvá Ameriky - Žiaci budú pracovať s mapou na internete, budú analyzovať 

rozšírenie náboženstiev a pomocou farebných kociek znázorňovať početnosť rozšírenia týchto 

náboženstiev. 

2. Najväčšie mestá a hustota osídlenia Ameriky. - Žiaci budú pracovať s interaktívnou mapou 

a budú porovnávať počty desaťmiliónových miest v rôznych obdobiach, budú zdôvodňovať 

príčiny hustoty zaľudnenia a tvoriť tematickú mapu. 

3. Populácia Ameriky - Úlohou žiakov bude vytvoriť tematickú mapu, kedy z tabuľky 

s počtom obyvateľov budú obyvateľstvo rozdeľovať do veľkostných kategórií. Tieto kategórie 

následne pomocou kartodiagramu zaznačia do mapy, a vytvoria tak tematickú mapu 

obyvateľstva Ameriky.. 

4. Pôvodné obyvateľstvo Ameriky - Žiaci dostanú štyri druhy materiálov: krátke 

charakteristiky pôvodného obyvateľstva, obrázky typické pre toto obyvateľstvo, obrysy štátov 

a podkladovú mapu. Najskôr bude potrebné, aby prišli na to o akej skupine obyvateľov je 

daná charakteristika, potom k nim priradiť obrysy štátov, aby zistili oblasť ich rozšírenia 

a následne tieto oblasti zaznačiť do obrysovej mapy spolu s charakteristickými obrázkami.  

Žiaci budú mať k dispozícii dve vyučovacie hodiny, v prípade potreby tri, na to, aby 

vypracovali svoje zadania kvalitne a splnili všetky kroky zo zadania. Učiteľ bude v tomto 

prípade na hodine vystupovať len ako moderátor, aby žiakov usmerňoval, prípadne im 

pomohol pri nejasnostiach, alebo ak by sa vydali zlým smerom.  Bude pôsobiť na hodine ako 

„kontrolné médium“, ktoré dohliada na to, aby žiaci pracovali a plnili si svoje povinnosti.  

Posledným krokom bádania je prezentácia vlastných výsledkov pred spolužiakmi. 

Každá skupina má za úlohu vytvoriť tematickú mapu, ktorú budú prezentovať spolu  so 

svojimi získanými poznatkami. Žiaci dostanú priestor na to, aby ohodnotili svoju prácu, ale 

ohodnotení budú aj zo strany svojich spolužiakov. Po prezentácii každej skupiny bude priestor 

na diskusiu, ktorý okrem iného ponúka aj priestor na kladenie otázok, ktoré môžu byť 

námetom pre ďalšie bádanie. Okrem toho, že žiaci budú hodnotení priamo po odprezentovaní, 

budú hodnotení aj formou tabuľky (Tab. 1.), ktorú dostanú od učiteľa, a ten to zahrnie do 

konečného hodnotenia  celého žiackeho bádania. 
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Tab. 1. Hodnotenie práce v skupinách 

 
Po odprezentovaní výsledkov bádania a následnej diskusii, nastáva získavanie spätnej 

väzby, či žiaci pochopili podstatu celého učiva. Výskumným nástrojom bude v tomto prípade 

esej, ktorú budú žiaci písať priamo na hodine. Žiakom budú poskytnuté na výber tri osoby, 

z ktorých každá je iná, z inej časti Ameriky, má iný vek, iný pôvod, inú prácu a podobne. 

Žiaci si predstavia, že sú jednou z týchto osôb a napíšu o sebe charakteristiku. Budú sa však 

musieť držať istých bodov, ktoré budú uvedené na tabuli. Ide o to odkiaľ pochádzajú, aké 

majú rodinné zázemie, kde pracujú, v akom prostredí vyrastali, akú školu navštevovali, akým 

jazykom hovoria, koľko majú súrodencov a iné. Pri hodnotení si budeme všímať, či sa  žiaci 

dotkli všetkých bodov v zadaní, či dokážu prepájať nové poznatky z učiva a či sú informácie 

ktoré tam uvádzajú správne, na základe toho čo sa naučili. Na hodnotenie budeme používať 

tabuľku (Tab.2.), ktorú sme si pripravili.  
 

Tab. 1. Hodnotenie eseje  
 

 

 

 

 

Záver 

Bádateľské metódy si kladú za cieľ vychovávať prírodovedne gramotného jedinca, 

ktorý len nememoruje fakty, ale ich získava pomocou vlastného výskumu, bádania a pátrania, 

a takto nadobudnuté poznatky vie využiť aj mimo prostredie školy. Preto chceme naším 

výskumom dokázať, že pokiaľ sa budú žiaci správne zapájať do takéhoto procesu výučby 

a budú pozorne počúvať výsledky svojich vrstovníkov, dokážu si tieto výsledky poprepájať 

a na základe toho vytvoriť kvalitnú esej, ako opis postavy, do roly, ktorej sa budú musieť 

Uveďte čo bolo pre vás počas práce najnáročnejšie.  

Čo vás počas práce najviac bavilo?  

Ktorá časť prezentácie bola pre vás najnáročnejšia?  

S ktorou časťou prezentácie ste najviac spokojní?  

Čo by ste nabudúce urobili inak?  

Hodnotenie: Body (max. 40b): 
Množstvo nových informácií a použité údaje (8b): 

• Zapojenie nových informácií  
 

Zahrnutie všetkých bodov zo zadania(8b):  
Ucelenosť(8b): 

• Jasný úvod a záver, logické usporiadanie 
 

Odborné prevedenie textu(8b):  
Celkový dojem(8b): 

• Kreativita, originalita 
 

Spolu:  
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vžiť. Pokiaľ budú dôslední pri svojej  práci, je pravdepodobné, že práve takáto forma výučby 

dokáže priniesť kvalitné výsledky práce. V čase odovzdávania článku prebiehal výskum na 

jednom bratislavskom gymnáziu, žiaci už mali za sebou motivačnú  úvodnú hodinu, na ktorej 

im bolo vysvetlené čo sa od nich očakáva a ako budú hodnotení. Ďalej sa pracovalo s videom 

a prebehla diskusia o videu. Formou brainstormingu sme zisťovali, aké poznatky už žiaci 

majú o obyvateľstve Ameriky. Žiaci sa sami rozdelili do skupín v ktorých budú pracovať, 

a bolo na nich vidieť, že ich takáto forma výučby zaujala a tešili sa na ďalšiu prácu. Tak 

uvidíme ako náš výskum dopadne a či nám prinesie pozitívne výsledky.  
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Abstract 
Inquiry-based methods in Geography teaching 
The aim of this paper is to present the readers and the general public with the idea that there is an other 

way of teaching than the one we can currently see in Slovak education. One that will support students’ natural 
curiosity and will provide them with the opportunity to be curious in school, too. Inquiry-based approach in 
Geography offers just this, and much more. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Hlavným cieľom geografického vzdelávania je rozvoj myslenia a zodpovedného 

správania sa žiaka v prostredí, ktoré ho obklopuje. Vyučovaním tohto predmetu na školách 

chceme docieliť, aby bol žiak schopný sa v tomto prostredí orientovať, pozorovať ho, 

získavať a triediť si informácie o ňom, skúmať ho a samostatne bádať. Takáto činnosť je pre 

človeka prirodzená už od útleho veku, avšak častokrát je v školách s tradičným spôsobom 

vyučovania potláčaná. Profesor Milan Hejný z UK Praha, vo svojom rozhovore pre Lidové 

noviny tento problém vystihuje slovami:  „Dieťa v predškolskom veku používa sedliacky 

rozum a má z toho radosť. My ale vstupujeme do jeho sveta a vnucujeme mu naše formy 

myslenia. To ho nebaví. Ale prispôsobí sa tomu. Dokonca tak, že časom akoby ten sedliacky 

rozum u neho zakrpatel. Už nechce myslieť, miesto toho hovorí: Ukážte mi vzorec, ukážte mi 

pravidlo“ [1]. Príspevok sa venuje učebným metódam podporujúcim žiacke bádanie a 

prirodzenú zvedavosť žiakov uplatňovaných vo výučbe geografie na gymnáziu, ktoré by 

mohli byť riešením tohto problému v pedagogickej praxi.  

 

Materiál a metódy 

Bádateľsky orientované vyučovanie je jedným z viacerých vzdelávacích prístupov, 

ktoré do centra záujmu kladú žiaka. Je založené na jeho prirodzenej zvedavosti a potrebe 

spoznávať okolitý svet. Hlavnú úlohu v ňom nehrá výklad učiteľa, ale naopak individuálna 

práca žiaka, alebo jeho práca v skupine. Tento spôsob vyučovania je inšpirovaný takzvaným 

konštruktivistickým prístupom k vzdelávaniu, ktorý hovorí, že existuje veľa spôsobov 

budovania zmyslu zo stavebných kameňov vedomostí a že spoznávanie zručnosti "ako sa 

učiť" je dôležitejšie než akékoľvek hotové predložené informácie [2]. Konštruktivistický 
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pohľad na vyučovanie podporuje komunikatívnosť a zvýrazňuje hodnotu vlastnej skúsenosti a 

skúsenosti iného (spolužiaka) a ich vzájomnú konfrontáciu. V momente, keď žiak úspešne 

zdôvodní svoj koncept, zvyšuje sa jeho sebavedomie a tiež sociálne postavenie v skupine [1]. 

Pri využívaní bádateľských metód sa predpokladá, že žiaci budú schopní predostreté 

problémy riešiť samostatne – aj keď s určitou pomocou (učiteľa, či spolužiakov). Takáto 

forma vyučovania sa môže zdať žiakom náročná, mala by však byť nastavená tak, aby bola 

zvládnuteľnou a zábavnou. Preto je fáza plánovania a prípravy učiteľa nesmierne dôležitá. 

Žiaci by už mali vopred mať všetky základné poznatky a zručnosti, potrebné pre splnenie 

zadania. Je potrebné zvoliť takú úlohu, na ktorú žiaci nepoznajú odpoveď vopred a podať ju 

dostatočne zaujímavo, aby sa tak vytvorila vhodná ,,pôda“ pre zapojenie prirodzenej 

zvedavosti. 

Pri realizácii takejto výučby (nielen v geografii) sa môže stať, že pri svojej práci budú 

niektoré skupiny žiakov potrebovať väčšie, či menšie vedenie učiteľom, nemali by sme však 

nikdy vstupovať do činnosti žiakov skôr, ako im poskytneme šancu samostatne uvažovať. Ich 

prácu však v roli učiteľa pozorne sledujeme, prípadne ich rôznymi podnetmi nabádame k 

ďalším krokom plnenia úlohy, aby si tak sami kládli otázky, ktoré ich posunú vpred [3]. 

Učitelia sa takto stávajú mentormi, tútormi žiakov a vytvárajú si s nimi pozitívny vzťah [2]. 

Bádateľsky orientované vyučovanie má množstvo výhod. Metóda, kde sú hlavnými 

aktérmi žiaci, je pre nich zaujímavá a motivujúca, a vedie k pochopeniu učiva vďaka využitiu 

doterajších vedomostí a skúseností. Poskytuje im radosť z toho, že môžu sami riešiť 

problémy, a teda rastie ich vnútorná motivácia. Vyžaduje od nich zložitejšie myšlienkové 

operácie, ako napríklad kritické myslenie, kreativitu, schopnosť riešenia problémov – žiaci 

takto vnímajú učenie ako činnosť, ktorú tvoria oni sami, nie ako niečo, čo pasívne prijímajú 

[3]. 

Bádateľské metódy však majú aj isté slabé stránky. Vyžadujú si pomerne veľa času, 

preto sa môžu javiť ako pomalé a neefektívne. V skupinovej práci je rizikom, že niektorí žiaci 

radšej zaujmú rolu pasívneho pozorujúceho, ako by mali prispieť k práci svojich spolužiakov 

[3]. Takýto typ vyučovania si tiež vyžaduje pomerne dôkladnú a náročnú prípravu zo strany 

učiteľa, a preto je podstatné, aby bol učiteľ pre svoju prácu zapálený a aby mu na srdci ležalo 

hlavne dobro žiakov a ich osobnostný a inteligenčný rozvoj. 

Nadobúdame pocit, že bádateľsky orientované vyučovanie je aj napriek svojim 

nedostatkom ideálnou formou vyučovania. Existuje však kanadská štúdia, ktorá pokladá 

novodobý trend bádania a objavovania ako hlavnej zložky učenia sa za chybný krok. Profesor 

Torontskej univerzity, Phillip A. Sullivan vo svojom článku pre National Post uvádza 
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vyjadrenie Anny Stoke, docentky na katedre matematiky a štatistiky na Winnipegskej 

univerzite, ktorá tvrdí: ,,Viete, čo je najhoršou formou vyučovania? Taká, kvôli ktorej majú 

žiaci pocit, že sú hlúpi. A to je to, čo tieto objaviteľské veci robia; pracovná pamäť žiakov sa 

preťažuje, sú zmätení. Je to zlá forma vyučovania.“ Anna Stoke tak píše vo svojej správe pre 

C.D. Howe Institute. Základ pre túto správu tvorili výsledky kanadských národných 

a provinčných testov, rovnako ako hodnotenie OECD. Tieto testy merali, na akej úrovni sú 

15-roční študenti schopní aplikovať svoje skúsenosti v čítaní, matematike a vede v rôznych 

situáciách bežného života. V správe sa uvádza príklad z testu pre rok 2011. Jedna z otázok 

položená študentom ôsmeho ročníka bola, aby vypočítali rozdiel medzi 1/3 a 1/4. Zatiaľ čo 

86% študentov z Južnej Kórey odpovedalo správne, u študentov z kanadskej provincie 

Ontario bolo iba 33%. To je sotva nad 25% úspešnosti, ktoré možno dosiahnuť náhodným 

hádaním. 

Profesor Sullivan tvrdí, že bádateľské metódy majú vo vyučovaní svoje miesto, no 

hlavne v prvom až šiestom ročníku by mala byť dominantnou skôr priama metóda. Tá podľa 

neho môže zahŕňať aj štruktúrované úlohy narastajúcej náročnosti spolu so skupinovými a 

individuálnymi prácami, ktoré sú v niečom podobné bádateľskému prístupu, no dôležitejšou 

zložkou učenia by malo byť v tomto štádiu memorovanie [4]. 

Proti týmto tvrdeniam sa ohradil David Scott, doktor filozofie vyučujúci na univerzite 

v Calgary. Vo svojej štúdii z roku 2018 skúmal rôzne argumenty proti bádateľskému prístupu 

vo vyučovaní. Uvádza: ,,Náš výskum ukazuje, že kritici majú pravdu v tom, že ,objaviteľské 

učenie sa‘, má obmedzenú vzdelávaciu hodnotu.“ Problém vo výskume kritikov však Scott 

vidí v tom, že nerozlišovali medzi ,,objaviteľským učením sa“ a inými druhmi bádateľského 

prístupu, ktoré naopak prinášajú významnú vzdelávaciu hodnotu. Patria medzi ne učiteľom 

vedené bádateľské metódy, ako napríklad problémové a projektové vyučovanie. Študenti sa 

tak dostanú za rámec memorovania a algoritmov – smerom k hlbokému pochopeniu 

kľúčových konceptov a procesov cez ich uplatňovanie v neznámych kontextoch. Bádanie 

podľa Scotta nie je iba voľné objavovanie, naopak, je to samostatná činnosť žiakov vedená 

učiteľom [5]. 

Analýza prípadových štúdii dokazuje existenciu rozdielnych odborných názorov na 

význam a efektivitu uplatnenia bádateľských prístupov vo výučbe geografie. Preto sme sa 

rozhodli pre realizáciu vlastného výskumu v pedagogickej praxi. S týmto cieľom bola 

vytvorená séria piatich, na seba nadväzujúcich bádateľsky zameraných vyučovacích hodín. 

Pre realizáciu tohto výskumu sme si vybrali triedu (konkrétne 26 tretiakov nemeckého 

bilingválneho gymnázia), u ktorej som videla dobré predpoklady pre takýto spôsob 
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vyučovania. Žiaci na doterajších hodinách prejavovali veľký záujem o informácie, kládli 

podnetné otázky a zaujímali sa o jednotlivé témy nad rámec bežného vyučovania.  

V učebnom pláne tejto triedy nasledoval tematický celok Amerika, nechceli sme sa 

však prvoplánovo venovať Spojeným štátom americkým. Našim zámerom bolo vybrať štát, 

ktorý žiaci poznajú, avšak ich vedomosti o ňom nie sú tak rozsiahle. Nakoniec sme vybrali 

štát Kanada, podľa ktorého dostala séria hodín názov ,,Kto je Kanada?“. Žiaci sa počas jej 

priebehu stanú obyvateľmi rôznych kútov štátu, a tak spoznajú jednotlivé vybrané provincie 

a teritóriá vďaka svojej práci a práci svojich spolužiakov. 

Vytvorili sme zoznam odporúčaných zdrojov (oficiálna štatistická stránka Kanady, 

rôzne mapové podklady, grafy, videá a články), ktoré dostala každá skupina ako odrazový 

mostík pre svoje ďalšie bádanie. Ďalej každá skupina dostala hárok s pokynmi, kde boli 

uvedené body, ktorým by sa vo vlogu ideálne mali venovať: prírodné podmienky a ich vplyv 

na život v regióne, hustota zaľudnenia v regióne, zloženie obyvateľstva, postoj k imigrantom, 

hospodárstvo, sociálne podmienky na život, mestá, atrakcie a zaujímavosti, klady a zápory 

života v regióne, a potom rôzne špecifiká regiónu a života v ňom.  

Žiaci boli povzbudení k tomu, aby sa nebáli venovať aj menej tradičným témam, ktoré 

pokladajú za užitočné a zaujímavé. Ako príklad sme v pokynoch uviedli nasledovné: športy, 

gastronómia, známe osobnosti, história vývoja regiónu (osídľovanie, konflikty), postoj 

regiónu k alkoholu a drogám a ich užívanie, postoj k životnému prostrediu, a podobne. 

Počas úvodnej hodiny žiaci v spolupráci s učiteľom skúmali svoje asociácie o Kanade. 

Budeme sa v tejto časti obzvlášť venovať rozlohe a  hustote zaľudnenia a porovnávať ich 

s údajmi pre Spojené štáty americké. Keďže hustota zaľudnenia Kanady je pomerne nízka (na 

rozdiel od jej južného suseda), žiakom sa automaticky vynára otázka ,,Prečo to tak je?“.  

 
 

Obr. 1. Mapa hustoty zaľudnenia Kanady v roku 2016 
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Žiakom premietneme hore uvedenú mapu hustoty zaľudnenia Kanady (Obr.1.) 

a diskutujeme o tom, aké faktory mohli spôsobiť takéto rozloženie obyvateľstva. V tejto fáze 

úvodnej hodiny sa žiaci rozdelia do skupín a losujú si región, ktorý budú ako bádatelia 

skúmať. 

Počas nasledujúcich dvoch hodín žiaci v skupinách pracujú so štatistickými dátami a 

internetovými zdrojmi, budú ich zbierať, študovať a posudzovať ich dôveryhodnosť. 

Prepájajú históriu so súčasnosťou a pomocou vhodných zdrojov si vytvárajú obraz o regióne 

a živote v ňom. O svojich zisteniach sa budú v skupine rozprávať a plánovať svoj výstup. 

V tejto fáze ich budeme pozorovať a všímať si, ako reagujú na takýto štýl výučby. Budeme 

sledovať, či si úlohu v skupinách rozdelili, kto zaujal akú rolu, a či sa všetci v skupine 

zapájajú rovnako aktívne. Nakoniec na dvoch záverečných hodinách budú žiaci prezentovať 

svoje zistenia, ktoré zhrnuli modernou formou, ktorá je bežnou súčasťou života mladých ľudí, 

a teda je žiakom blízka – formou vlogu, teda videoblogu [6].  

 

Výsledky a diskusia 

Jednotlivé vlogy budú hodnotené spolužiakmi aj vyučujúcim formou hodnotiaceho 

listu, ktorý žiaci obdržia už počas úvodnej hodiny, aby vopred vedeli, za čo budú hodnotení. 

Dôležitým výstupom bude aj sebareflexia prezentujúcej skupiny, ktorú napíše každá skupina 

po prezentovaní svojho vlogu. V nej v krátkosti popíšu, aké nové vedomosti získali, či boli 

pre nich užitočné, a či sa vďaka získaným informáciám nejako zmenil ich pohľad na Kanadu. 

Cieľom zvoleného hodnotenia je zistiť, či žiakom takáto netradičná forma vyučovania 

vyhovuje, či sa im zdá zaujímavá, či sa vďaka nej naučili niečo nové, a či by sa potešili, ak by 

takýchto hodín geografie zažívali počas školského roka viac. 

 

Záver 

Zaradenie bádateľských učebných metód medzi využívané postupy a spôsoby výučby 

je tým najlepším rozhodnutím, aké môže učiteľ pre svojich žiakov urobiť, a to sa týka nielen 

geografie, ale prírodovedných predmetov vo všeobecnosti. 

Aktuálne prebieha prvá časť praktickej realizácie série hodín ,,Kto je Kanada?“ -  žiaci 

majú za sebou prvú úvodnú hodinu a začínajú zbierať vlastné informácie a plánovať svoje 

vlogové výstupy. Reakcie na novú formu vyučovania v tejto časti boli pozitívne, žiakov 

zaujalo, že sa na hodinách bude diať niečo nové a dostanú priestor pre vlastnú tvorivosť. 
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Abstract 

Application of analogy as a tool for meaningful learning in topic of Chemical Bonding 
In chemistry lessons, pupils learn many abstract scientific concepts, whose they find difficult to imagine 

and full of difficult meaning. Therefore teacher has to find the way, how to make these topics easier, simplify the 
learning process and how to make the learning more meaningful. Analogy is one of the tools, that can implement 
these requirements, but it has to be used carefully to avoid the formation of misconceptions. In this contribution 
we focus on qualitative analysis of reasearch made with eight students. The analogy was offered to explain the 
chemical bonding and the types of bonds. 
 

Keywords: analogy; chemical bond; meaningful learning; creativity; abstract concepts 

 

Úvod a formulácia cieľa 

V súčasnej pedagogickej praxi môžeme pozorovať snahu o postupnú prevahu 

zmysluplného učenia v podmienkach školy, ale aj v domácnosti. Termín „zmysluplné učenie“ 

použil už v šesťdesiatych rokoch minulého storočia americký psychológ Ausubel. Označil 

ním učenie, ktoré nie je založené len na memorovaní a na neustálom pribúdaní nových 

poznatkov [1]. Pri osvojovaní si informácií zmysluplným spôsobom, dochádza k asimilácii 

a k aktívnemu včleneniu osvojovaných informácií do už existujúcich konceptuálnych 

štruktúr – schém v sémantickej pamäti alebo k zmene týchto štruktúr v interakcii s novými 

informáciami. Ide tak o učenie, ktoré je v protiklade s mechanickým učením, pri ktorom si 

osvojujeme fakty, definície či asociácie bez priameho prepájania s predošlým poznaním. 

Jednou z možností, ako môže učiteľ žiakom uľahčiť zmysluplné učenie, je použitie analógií 

[2]. 

Vo všeobecnosti sú analógie mechanizmami odhaľujúcimi štruktúru vzťahov medzi 

dvoma odlišnými systémami, oblasťami, objektami alebo pojmami, ktoré sa vyznačujú rôznou 

mierou vzájomnej podobnosti vlastností a čŕt, pričom sú prenášané informácie z jedného 

systému na druhý [3]. Pomáhajú nachádzať súvis medzi zdanlivo nesúvisiacimi oblasťami, 

pojmami či javmi a súčasne umožňujú hlbšie pochopenie osvojovaných informácií [4]. 

Poskytujú žiakom možnosť využiť to, čo je im známe na pochopenie niečoho neznámeho 

a nového, pričom predstavujú „most“ medzi predošlými vedomosťami žiakov a vedeckými 

poznatkami, ktoré chce učiteľ, aby si osvojili [5]. Rozlišujeme dve základné zložky analógie 
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a analogického usudzovania, ktorými sú cieľ a zdroj analógie. Zdroj analógie, ktorý nám je 

dobre známy, predstavuje oblasť, ktorej vlastnosti poznáme a ktorá slúži ako zdroj informácií 

pri interpretácii cieľa. Cieľom analógie je menej známa alebo úplne neznáma oblasť, ktorú sa 

pokúšame vysvetliť, objasniť či pochopiť [6 – 7]. V určitom momente každá analógia 

prestáva platiť, čo znamená, že závery týkajúce sa cieľa analógie vychádzajú zo vzájomnej 

podobnosti zdroja a cieľa analógie, nie z ich úplnej identickosti [6]. 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, či sú analógie pre žiakov prínosné vo vybraných 

témach z chémie, ktoré sú bohaté na pojmy a náročné na predstavu. V príspevku sa venujeme 

konkrétne téme chemickej väzby a jej jednotlivým typom. Za cieľ sme si kládli zistiť, akým 

konkrétnym spôsobom pomohla analógia žiakom v procese učenia sa, konštruovania si 

predstavy pojmov, či bola pre nich v niečom mätúca a či pôsobila na žiakov motivačne 

a aktivizačne. 

 

Metodika výskumu 

Výskumnú vzorku predstavovalo v chemickej časti výskumu osem žiakov, z toho traja 

boli súčasťou predvýskumu a zostávajúci piati priamo súčasťou výskumu. Výskumné 

nástroje, ktorých sme vytvorili celkovo päť, boli cielene koncipované pre žiakov 1. ročníka 

gymnázia so štvorročným štúdiom alebo 5. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom, teda 

všetci zúčastnení respondenti boli žiakmi týchto ročníkov. 

Výskum bol realizovaný v troch fázach, ktoré sú prehľadne zobrazené na Obr. 1. 

 

 
Obr. 1. Priebeh výskumu 

 

1274



 
Použili sme viacero výskumných metód, medzi nimi metódu voľných slovných 

asociácií k pojmom súvisiacim s témou chemickej väzby, testovanie, kreslenie obrázkov, 

obsahovú analýzu verbálnej výpovede žiaka a dôležitou súčasťou výskumu bol aj 

štruktúrovaný rozhovor s každým respondentom, ktorý nám poskytol cenné osobné výpovede 

žiakov. Pri spracovaní výsledkov sme využili kvalitatívnu analýzu žiackych odpovedí 

a riešení jednotlivých výskumných nástrojov. 

V druhej fáze výskumu bol žiakom predložený text analógie, v ktorom boli iónová, 

kovalentná polárna a kovalentná nepolárna chemická väzba vysvetlené cez príbeh s dvoma 

dievčatami, kamarátkami Emily a Sárou, ktoré sa delili v troch rôznych situáciách 

o prikrývku. Emily a Sára predstavujú v analógii dva atómy, medzi ktorými sa tvorí príslušná 

chemická väzba a prikrývka predstavuje valenčné elektróny. Hodnota elektronegativity je 

v analógii vyjadrená ako miera pocitu zimy, ktorú Emily a Sára cítia. Pri každom analogicky 

opísanom type väzby boli poskytnuté následne aj informácie z cieľovej oblasti analógie, 

obsahujúce príslušné chemické pojmy [8]. 

 

Výsledky a diskusia 

V rámci procesu vyhodnocovania a analýzy odpovedí a riešení žiakov sme 

zaznamenali viaceré zaujímavé skutočnosti a uvádzame niektoré z nich. V prvej fáze 

výskumu sme sa zamerali na zisťovanie vstupných vedomostí žiakov v danej téme, ktorá bola 

žiakom naposledy sprístupnená v 8. ročníku ZŠ alebo v tercii. Najmä z doplňovacích úloh 

s dlhou odpoveďou, kresby atómu a jej popisu a zo slovných asociácií, ktoré žiaci vytvorili 

k zadaným pojmom „chemická väzba“ a „elektrón“ sme videli, na akej úrovni je pochopenie 

danej témy a rámcových pojmov, vstupné vedomosti žiakov a zároveň sme zistili, či dokážu 

žiaci verbalizovať svoje myšlienky zrozumiteľným spôsobom. 

V druhej fáze výskumu mali žiaci čas preštudovať si text analógie, pričom následne 

riešili úlohy písomnej previerky a po písomnej previerke nasledoval štruktúrovaný rozhovor. 

V rámci otázok rozhovoru sme sa žiakov pýtali, ako by na škále od 1 do 5 hodnotili, nakoľko 

bol text analógie pre nich pútavý či zaujímavý, ak hodnota 1 vyjadruje, že text bol veľmi 

zaujímavý a hodnota 5, že text bol nezaujímavý, nudný. Rovnakú škálu mali žiaci k dispozícii 

aj pri ďalšej otázke, v ktorej sme sa pýtali, nakoľko im text analógie pomohol pri vytváraní si 

predstavy o chemickej väzbe a jej jednotlivých typoch. Hodnoty, ktoré si žiaci na týchto 

škálach zvolili, uvádzame v Tab.1. 
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Tab. 1. Škálované otázky štruktúrovaného rozhovoru - pútavosť textu analógie – škála od 1 do 5; 1 = veľmi 

zaujímavý, 5 = nezaujímavý, nudný; pomoc pri vytváraní si predstavy o chemickej väzbe – škála od 1 do 5;  
1 = analógia mi veľmi pomohla, 5 = analógia mi vôbec nepomohla 

 
                             žiak 

vlastnosť analógie     č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 

pútavosť textu analógie 1 2,5 2 2 3 2 2 2 

pomoc pri vytváraní si predstavy 
o chemickej väzbe 1 2 3 2,5 2 1 4 3 

 

Všetci žiaci uviedli, že analógia, ktorú čítali, nemala vplyv na zvýšenie ich celkového 

záujmu o danú tému. Pri otázke, v čom konkrétne žiakom pomohla predložená analógia 

najviac, uviedli všetci žiaci až na jedného (žiak č.4) ako hlavný prínos to, že si vďaka analógii 

dokázali lepšie predstaviť jednotlivé chemické procesy a typy chemickej väzby. Žiak č.4 videl 

hlavný prínos analógie v tom, že vďaka analogickým prirovnaniam výmeny valenčných 

elektrónov alebo tvorby väzbového páru k manipulovaniu s prikrývkou si daný obsah lepšie 

zapamätal. 

V jednej z otázok sme sa žiakov pýtali, aký typ textu by uprednostnili, ak by si mali 

vybrať medzi textom s analógiou, ktorý čítali a odborným textom opisujúcim chemickú väzbu 

a jej typy. Všetci žiaci sa zhodli v tom, že by uprednostnili text s analógiou. Uvádzame 

niektoré z výpovedí žiakov. Žiačka č.2: „Asi tento, logicky, lebo by som tomu aj omnoho 

rýchlejšie pochopila, aj by ma to viac bavilo.“ Žiačka č.3: „Určite tento, lebo je mi to bližšie 

a určite by som tomu viac porozumela, keby tam neboli len všetky tie odborné názvy a tak. Je 

to napísané skôr naším jazykom.” Žiačka č.6: „Asi tento, pretože mi je bližší a viem mu ľahšie 

porozumieť.“ Žiačka č.7: „Ten s analógiou, lebo človeku to rýchlejšie „dopne“. Odborný si 

musíš prečítať dvakrát a tento ti stačí raz, lebo je to príbeh, rozprávka.“ Žiak č.4 uviedol, že 

by privítal kombináciu obidvoch možností a dodal: „Analógia je dobrá na zapamätanie si 

hlavného pojmu, hlavnej myšlienky, ale predsa len ten informačný text dopĺňa drobnosti, 

ktoré tá analógia nemôže vystihnúť.“ Všetci opýtaní žiaci by zároveň privítali, ak by učitelia, 

ktorí ich učia, využívali analógie vo vyučovaní častejšie. Niektorí zo žiakov však dodali, že 

analógie by nemuseli byť vhodné na každom vyučovacom predmete a v každom učive 

a zároveň to podľa ich slov závisí aj od učebného štýlu učiteľa. 

V rámci rozhovoru sme sa žiakov ako jednu z otázok pýtali, v čom vidia hlavné 

výhody používania analógií vo vyučovaní. Jedna z výhod, ktorú žiaci popísali, sa týkala 

lepšieho, jednoduchšieho a trvácnejšieho zapamätania si informácie, ktorú analógia 
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vysvetľuje. Viacerí žiaci tiež zhodnotili, že učenie sa prostredníctvom analógií je im bližšie 

a informácie podané prostredníctvom analógie sú jednoduchšie na pochopenie. Žiak č.5 

uviedol, že podľa neho analógie pomáhajú pochopiť danú tému a príklad, ktorý žiaci poznajú 

zo života, podľa jeho názoru pomáha. Žiačka č.3 považuje učenie sa prostredníctvom analógií 

za menej náročné či jednoduchšie. Žiačka č.2 vidí používanie analógií ako výhodné najmä 

v nových a neznámych témach. Žiačka č.7 a žiak č.8 spomenuli vo svojich výpovediach ako 

výhodu používania analógií podporenie a uľahčenie predstavivosti v niektorých témach. 

Žiačka č.7 uviedla: „Robí to také témy, ktoré môžu byť veľmi nudné zaujímavými a lepšie si to 

zapamätáš, lebo predtým sú to len slová: taká väzba, taká väzba a teraz je to celé také 

plastické, obrazové, môžeš si to predstaviť. Je veľa tém, ktoré by si inak vôbec nepochopil.“ 

Výhody používania analógií, ktoré popísali žiaci v rámci rozhovorov, zodpovedajú niektorým 

funkciám analógií, s ktorými sa môžeme stretnúť v literatúre [3, 6]. 

Žiaci okrem výhod popísali aj riziká súvisiace s používaním analógií vo vyučovaní. 

Riziká videli najmä v tom, že je ťažké nájsť alebo vytvoriť takú analógiu, ktorá by úplne 

korešpondovala s cieľovým učebným obsahom, čo môže žiakov zmiasť alebo viesť k vzniku 

mylných predstáv. Rovnako vidia riziko v tom, že analógie nie sú použiteľné v každom 

učebnom obsahu a v niektorých primitívnych témach môžu byť dokonca zbytočné. 

V závere rozhovoru mali žiaci za úlohu pokúsiť sa vytvoriť svoju vlastnú analógiu 

k chemickej väzbe. Všetci žiaci boli prekvapivo za krátky čas schopní vymyslieť skutočne 

tvorivé príklady. Ako ilustráciu uvádzame jednu zo žiackych analógií – analógiu žiaka č.1, 

ktorý prirovnal atómy vstupujúce do chemickej väzby k dvom žiakom učiacim sa na test. 

V prípade iónovej väzby sa jeden žiak doma veľa učí a urobí si „ťahák“. Druhý žiak sa doma 

vôbec nepripravuje. V deň testu žiak, ktorý sa veľa pripravoval, svoj „ťahák“ už nepotrebuje, 

dokonca sa ho chce veľmi zbaviť, aby mu ho učiteľka náhodou nenašla a nepotrestala ho. 

Naopak žiak, ktorý sa doma neučil ten ťahák veľmi potrebuje, aby test zvládol, preto mu ho 

druhý žiak dá a obidvaja dobre napíšu test – sú po výmene „ťaháku“ spokojní. V prípade 

kovalentnej nepolárnej väzby, píšu žiaci tematický test z viacerých tém. Obidvaja sa učili 

pomenej a urobili si „ťaháky“. Jeden žiak si vytvoril ťahák zameraný na jednu časť 

tematického celku a druhý na druhú časť. V škole si svoje „ťaháky“ vzájomne požičajú 

a používajú obidva spoločne, vďaka čomu napíšu obidvaja dobre tematický test. Pri polárnej 

kovalentnej väzbe je rozdiel v tom, že jeden zo žiakov sa učil ešte menej ako ten druhý, preto 

počas písomky využíva častejšie a intenzívnejšie aj ťahák druhého žiaka, aby dostali obidvaja 

dobrú známku. 
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Záver 

V rámci výskumu sme mali možnosť sledovať, akým spôsobom žiaci pracujú 

s analógiami. Zistili sme, že analógie sú skutočne prostriedkom umožňujúcim zmysluplné 

učenie, v rámci ktorého si žiaci prepájajú svoje predošlé poznatky, často vychádzajúce 

z každodenného života s vedeckými, odbornými poznatkami a pojmami, pričom celý proces 

je sprevádzaný príjemným pocitom z učenia a žiaci si dokážu predstaviť aj pre nich inak 

zložité, abstraktné a neznáme procesy a pojmy, pretože sú podané spôsobom, ktorý im je 

blízky. Umožňujú tiež prehĺbenie odborných poznatkov, ktoré žiaci už majú osvojené. Žiaci 

aj s odstupom mesiaca dokázali pracovať s analógiou, vedeli priradiť situácie analógie 

k príslušnému typu chemickej väzby a svoj výber zdôvodniť. 

Ak sú analógie používané vo vyučovacom procese správnym a uvážlivým spôsobom, 

s dôrazom kladeným na predchádzanie vzniku miskoncepcií, umožňujú hlboké porozumenie 

sprístupňovanému učivu a majú potenciál motivovať žiaka a podporiť jeho tvorivosť. 

Poďakovanie 

Poďakovanie patrí mojej školiteľke doc. PaedDr. RNDr. Zuzane Halákovej, PhD, za 

jej cenné rady a odbornú pomoc. 

Zoznam použitej literatúry 

[1] Mareš J. (2013) Pedagogická psychologie. Portál, Praha, p. 79 

[2] Veselský M. (2014) Učenie ako aktívny proces. In: Brestenská B. a kol. Inovácie 

a trendy v prírodovednom vzdelávaní. Univerzita Komenského, Bratislava, p. 43 

[3] Duit R. (1991) Sci. Educ. 75(6), p. 649 

[4] Marzano R. J., Gaddy B. B., Dean C. (2000) What Works In Classroom Instruction. 

McREL, Aurora, Colorado, p. 22 

[5] Mozzer N., Justi R. (2013) Res. Sci. Ed. 43(4), p. 1689 

[6] Asay L. (2013) The Importance of Explicitly Mapping Instructional Analogies in 

Science Education. (Dizertačná práca) University of Nevada 

[7] Ausbusson P. J., Harrison A. G., Ritchie S. (2006) Metaphor and Analogy: Serious 

thought in science education. In: Metaphor and Analogy in Science Education. 

Springer, Netherlands, p. 1 

[8] Khan Academy [Citované: 2. marec 2019] <https://www.khanacademy.org/test-

prep/mcat/chemical-processes/covalent-bonds/a/single-and-multiple-covalent-bonds> 

[9] Murínová A. (2019) Analógie ako prostriedok prehlbovania vedomostí žiakov vo 

1278



vybranej téme z chémie a z biológie. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v 

Bratislave 

1279



Problematika vymedzenia geografickej gramotnosti a spôsoby jej 
zisťovania 

 
Dominika Vavrincová 

 
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied, 

psychológie a pedagogiky, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovenská 
republika; domca.vavrincova@gmail.com 

 
Abstract 

Issues in defining geographic literacy and its measuring methods 
 Geographic literacy is the ultimate goal of geographic education and it represents the most important 
thing that an individual should know from the acquired geographic knowledge. Although nowadays geographic 
literacy is needed more that ever, it is not a term that is easy to define. The definition of geographic literacy is 
very ambiguous. There is practically no uniform definition of this term. Differences in definitions of geographic 
literacy arise from different degrees of emphasis in individual components of geographic education and their 
interrelationships. Achieved level of geographic literacy affects the behaviour and decision-making of every 
person on Earth. Regarding geographic literacy, National Geographic makes the greatest contribution to its 
verification. The research of this company in cooperation with the American research agency Roper gives us an 
idea of the geographic literacy of people not only in the United States but also worldwide. 
 

Keywords: geographic literacy; literacy; geo-literacy survey; measuring methods 

 

Úvod a formulácia cieľa 

 Pojem gramotnosť je v súčasnej dobe veľmi frekventovaným výrazom. Hovorí sa o 

nej v nových, širších súvislostiach a chápe sa komplexnejšie a hlbšie ako v minulosti. 

Najrozšírenejším typom gramotnosti je funkčná gramotnosť, ktorú následne možno deliť 

podľa obsahu na ďalšie jej typy, a to napríklad gramotnosť čitateľskú, matematickú, 

prírodovednú alebo spoločenskovednú. Tieto typy gramotností sa navzájom prelínajú, pretože 

nie je možné získať vyššiu úroveň jedného typu gramotnosti bez toho, aby si jedinec neosvojil 

aspoň základnú úroveň iných typov gramotností. Typickým príkladom takejto gramotnosti je 

práve gramotnosť geografická, ktorá je azda jedna z najkomplikovanejších typov gramotností 

vôbec, pretože v sebe nesie všetky typy spomínanej funkčnej gramotnosti. Pre geografickú 

gramotnosť je základným predpokladom najmä čitateľská a matematická gramotnosť, no ani 

ostatné typy gramotností nie sú menej podstatné [1]. Obr. 1. znázorňuje postavenie 

geografickej gramotnosti voči ostatným typom funkčnej gramotnosti. 
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Obr. 1. Postavenie geografickej gramotnosti voči ostatným typom funkčnej gramotnosti 

 
 V poslednej dobe sa začína klásť zvýšený dôraz práve na osvojenie si geografickej 

gramotnosti. Problém s geografickou gramotnosťou nastáva nielen pri jej definícii, ale aj pri 

jej jednotnom pomenovaní a jednotnom stanovisku autorov, ktoré typy gramotností patria do 

geografickej gramotnosti a ktoré už nie. S geografickou gramotnosťou totižto súvisia aj iné 

typy gramotností, a to konkrétne gramotnosť kartografická, informačná, environmentálna 

a geoinformačná. Zatiaľ čo väčšina autorov chápe geografickú gramotnosť ako samostatný 

druh gramotnosti, iní ju zasa chápu iba ako podmnožinu geoinformačnej gramotnosti, ktorú 

pokladajú za „vyššie nadradenú gramotnosť“, do ktorej patrí okrem geografickej gramotnosti 

aj gramotnosť kartografická a informačná [2]. 

  Ďalší problém s geografickou gramotnosťou nastáva pri jej jednotnom pomenovaní. 

Zatiaľ čo v slovenskej a českej odbornej literatúre sa používa väčšinou pojem geografická 

gramotnosť, prípadne geografické myslenie, v anglosaských krajinách má termín geografická 

gramotnosť omnoho širší záber. Okrem najčastejšie používaného výrazu geographic literacy 

sa často používa pojem geo-literacy, geo-learning, thinking geographically, prípadne výraz 

spatial thinking, ktorý je úzko spätý s geografickým myslením, nakoľko mnoho zahraničných 

autorov plne stotožňuje geografickú gramotnosť s geografickým myslením [2].   

 V slovenskej literatúre sa pojem geografická gramotnosť vyskytuje veľmi zriedkavo. 

Hoci sa nájdu autori, ktorí s týmto pojmom pracujú, zabúdajú na jeho definíciu a stotožňujú ju 

s geografickými vedomosťami. V českej odbornej literatúre sa pojem geografická gramotnosť 

vyskytuje častejšie ako v slovenskej. Za všetkých autorov možno spomenúť Voženílka, ktorý 

tvrdí, že geografická gramotnosť vychádza zo samej podstaty geografie ako vedného odboru, 
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ktorý je založený na priestorovom chápaní reálneho sveta. Pri definovaní geografickej 

gramotnosti zdôrazňuje, že „základným prvkom geografickej gramotnosti nie je 

encyklopedická znalosť geografických objektov a ich priestorová lokalizácia, ale geografické 

myslenie, teda schopnosť systematicky triediť, analyzovať, aplikovať geografické teórie, robiť 

syntézy, realizovať modely a jasne formulovať priestorové vlastnosti geografických javov, 

objektov a procesov“ [3]. 

 V cudzojazyčnej literatúre, najmä anglosaskej, nájdeme nespočetné množstvo autorov, 

ktorí sa venovali vymedzeniu a definovaniu tohto pojmu. Najviac uznávanou definíciou 

geografickej gramotnosti je však definícia spoločnosti National Geographic, ktorá sa zároveň 

zaslúžila aj o popularizáciu tohto pojmu. Geografickú gramotnosť chápe ako „schopnosť 

používať geografické porozumenie a geografické zdôvodnenie pri rozhodovaní sa.“ 

Spoločnosť ďalej vysvetľuje, že základom geografickej gramotnosti je schopnosť lokalizovať 

miesta, pochopiť príčiny súčasných udalostí, čítať mapy a využívať geoinformačné systémy, 

ktoré nám umožňujú stať sa globálnymi občanmi, ktorí vnímajú a rozumejú premenám sveta 

v jeho jednotlivých oblastiach, počnúc podnikaním až po ochranu životného prostredia [4]. 

Podľa Edelsona, viceprezidenta pre vzdelávanie v spoločnosti National Geographic, existujú 

tri zložky geografickej gramotnosti, a to interakcie – geograficky gramotný človek chápe, že 

svet je zložený z interaktívnych systémov, ktoré pohybujú a transformujú zdroje, následne 

prepojenia – geograficky gramotný človek chápe, že tieto systémy navzájom spájajú ľudí a 

miesta, to znamená, že udalosti, ku ktorým dôjde na jednom mieste, majú vplyv na iných ľudí 

a iné miesta a v neposlednom rade dôsledky – geograficky gramotný človek je schopný 

používať vlastné chápanie interakcií a prepojení s cieľom robenia správne odôvodnených 

rozhodnutí, to znamená, že človek dokáže pri rozhodovaní sa zvážiť plusy a mínusy daného 

rozhodnutia, ktoré bude ovplyvňovať nielen jeho, ale aj ostatných ľudí a miesta [5]. 

 Ako z vyššie spomenutých definícií vyplýva, geografická gramotnosť nie je iba o 

samotnej znalosti geografie, hoci táto znalosť tvorí bezpochyby jej neoddeliteľnú súčasť. 

Geograficky gramotný človek rozumie vzťahu medzi ľudskými (politickými, kultúrnymi a 

ekonomickými) systémami a ich vzájomným pôsobením a vplyvom na životné prostredie 

a taktiež chápe, že náš svet je vzájomne prepojený a rozhodnutia, ktoré robíme, majú 

dlhotrvajúce účinky, či už na blízku, alebo ďalekú budúcnosť. 

  

Materiál a metódy 

 Overovanie dosiahnutej úrovne geografickej gramotnosti sa realizuje dvoma 

spôsobmi, a to overovaním neformálnym a formálnym. Neformálne overovanie prebieha 
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najčastejšie pomocou geografických súťaží, olympiád a rôznych geograficky zameraných 

hier. Medzi najprestížnejšie svetové geografické súťaže patrí Medzinárodná geografická 

olympiáda (The International Geography Olympiad – iGeo) a National Geographic World 

Championship. Na Slovensku patrí k najznámejším súťažiam Geografická olympiáda, ktorá 

sa koná každoročne pod záštitou organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je 

určená pre všetkých žiakov základných a stredných škôl. Medzi najnovšie geografické súťaže 

na Slovensku patrí aj súťaž GQIQ určená pre žiakov 2. stupňa základných škôl a prvých 

štyroch ročníkov osemročných gymnázií. Súťaž je organizovaná Slovenskou geografickou 

spoločnosťou v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a 

vydavateľstvami DAJAMA a MAPA Slovakia Plus. 

 Naopak, formálne overovanie geografickej gramotnosti sa realizuje pomocou 

výskumov. V Slovenskej a Českej republike sa doposiaľ nerealizoval žiaden výskum týkajúci 

sa testovania geografickej gramotnosti širokej verejnosti. V zahraničí je situácia o niečo 

priaznivejšia, no ani tam nemožno hovoriť o veľkom počte podobne zameraných výskumov. 

Jedinú výnimku tvoria Spojené štáty americké, kde prebehlo doposiaľ najväčšie množstvo 

výskumov zameraných na zisťovanie geografickej gramotnosti. 

 V roku 2002 sa uskutočnil zatiaľ jediný celosvetový výskum pod názvom „Global 

Geographic Literacy Survey,“ ktorý organizovala americká spoločnosť National Geographic v 

spolupráci s výskumnou agentúrou Roper. Výskum skúmal geografickú gramotnosť celkovo 3 

250 mladých ľudí vo veku 18-24 rokov, ktorí pochádzali z deviatich vyspelých krajín sveta, 

a to konkrétne z Kanady, Spojených štátov amerických, Mexika, Veľkej Británie, Francúzska, 

Talianska, Nemecka, Švédska a Japonska. Každú krajinu reprezentovalo 300 respondentov. 

Výskum vo všetkých krajinách prebiehal formou rozhovorov. Respondentom boli kladené 

otázky z rôznych oblastí geografie, ako napríklad schopnosť mladých ľudí orientovať sa na 

mape, vedieť na mape identifikovať jednotlivé krajiny, rádový prehľad o počte obyvateľov 

v určitých regiónoch, hospodársku vyspelosť daných štátov, prírodné katastrofy typické pre 

daný región sveta a mnoho ďalších. Pri každej otázke bola možnosť výberu z piatich možných 

odpovedí, prípadne mohol respondent zvoliť za svoju odpoveď možnosť „neviem“ [6]. 

 

Výsledky a diskusia 

 Výskum po vyhodnotení otázok zistil, že najlepšiu geografickú gramotnosť dosiahli 

respondenti zo Švédska, ktorí odpovedali z celkových 56 otázok správne na 40, čo 

predstavuje zhruba úspešnosť 71%. Na druhom a treťom mieste sa zhodne umiestnili 

respondenti z Nemecka a Talianska, ktorí odpovedali správne na 38 otázok (68%). Za nimi 
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nasledovali respondenti z Francúzska (61%), Japonska (55%). Respondenti z Veľkej Británie 

odpovedali správne iba na 50% otázok, za ňou nasledovala Kanada so 48% a USA so 41% 

úspešnosťou. Poslednú priečku obsadilo Mexiko, ktorého respondenti odpovedali správne na 

menej ako tretinu otázok, konkrétne 21, čo prestavuje iba 38% úspešnosť [6]. Počet 

správnych odpovedí respondentov jednotlivých štátov je znázornený nižšie na Obr. 2. 

 Celkovo však možno konštatovať, že výskum preukázal u mladých ľudí skôr 

geografickú negramotnosť ako gramotnosť. Medzi alarmujúce zistenia výskumu patrí 

napríklad fakt, že až približne 11% občanov USA nedokázalo určiť na mape svoju vlastnú 

krajinu. Správne umiestniť Tichý oceán nedokázalo až 29% Američanov a polohu Spojeného 

kráľovstva na mape nevedelo správne určiť až 69% z nich. Obzvlášť šokujúce bolo zistenie, 

že všetky krajiny dokázali lepšie určiť počet obyvateľov USA ako samotní Američania. Až 

takmer 33% Američanov uviedlo, že v USA žije miliarda až dve miliardy obyvateľov.  

 Avšak, mladí ľudia na celom svete nie sú o mnoho viac geograficky gramotnejší ako 

samotní Američania. V priemere menej ako 25% mladých ľudí na celom svete dokázalo 

lokalizovať správne Izrael na mape a iba 20% dokázalo na mape identifikovať štáty ako 

Afganistan, Irak a Irán. Približne iba 33% mladých v Nemecku, Švédsku a Japonsku dokázalo 

vymenovať aspoň štyri krajiny, ktoré oficiálne disponujú jadrovými zbraňami, zatiaľ čo v 

ostatných krajinách tento počet klesol až pod 25%. Dokonca až 25% samotných Francúzov 

nevedelo, že ich krajina sa takisto radí k jadrovým veľmociam [6].  

 
Obr. 2. Úspešnosť odpovedí respondentov - z celkového počtu 56 otázok 

 

Záver 

 Výsledky výskumu potvrdili nízku úroveň geografickej gramotnosti u mladých ľudí 

po celom svete. Mladí ľudia neprejavujú záujem o dianie vo svete a hoci sú informácie 
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v dnešnej dobe dostupnejšie než kedykoľvek predtým, je čoraz ťažšie motivovať žiakov 

k vzdelávaniu sa aj vo svojom voľnom čase. Po zhodnotení Štátneho vzdelávacieho programu 

(ŠVP) pre nižšie a vyššie sekundárne vzdelávanie možno tvrdiť, že rozvoj geografickej 

gramotnosti je v našom školstve zanedbávaný. Je potrebné, aby sa s rozvojom geografickej 

gramotnosti začalo už počas primárneho stupňa vzdelávania. Žiakov treba učiť premýšľať 

priestorovo, organizovať informácie o ľuďoch a miestach a prepájať nadobudnuté vedomosti 

medzi sebou. Hoci sa v ŠVP nájdu výkonové štandardy, ktoré napomáhajú k rozvoju 

geografickej gramotnosti, otázkou i naďalej ostáva, nakoľko sú tieto štandardy schopné 

poskytnúť žiakom také vedomosti, aby mohli byť považovaní za geograficky gramotných 

ľudí. Ďalšou nemennou skutočnosťou takisto ostáva fakt, že výučba geografie je na 

slovenských školách vo väčšine prípadov stále zameraná iba na akési memorovanie a veľakrát 

chýba na vyučovacích hodinách aspekt reálneho využitia geografie v praxi, ktorý je v 

kontexte dnešnej doby dôležitejší, než kedykoľvek predtým.  
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Abstract 
Effectiveness of geographic education  
The article is mainly focused on effectiveness of geographic education and his measurement by non-

standardized geographic test on a sample of 100 respondents aged 18-60 and over. The test included 24 
conceptual questions from 4 topics: cartography, planetary geography, physical and human geography. Whereas 
there is very little research on this subject in Slovakia, this research is trying to bring at least partial results on the 
geographic education of the Slovak population and effectiveness of geographic education in Slovakia.  
 

Keywords: efficiency; didactic resource; feedback; geographic thinking; key abilities  

 

Úvod a formulácia cieľa 

Koncept efektivity, či účinnosti sa ako rámec pre systematické skúmanie vplyvu 

školského vzdelávania na žiakov začína objavovať v polovici 20. storočia a to najmä na území 

USA. V prvej fáze boli výskumy zamerané najmä na osobnostné charakteristiky učiteľov, 

ktorých výsledky však nepotvrdili väzbu so školskými výsledkami žiakov. Postupne bolo 

samotné správanie učiteľov prepojené najmä s výkonom žiaka. Ako ďalšie sa pri meraní 

efektivity výučby zamerali výskumníci na využívanie času, ktorého výsledky upozorňovali na 

to, že zvýšenie vyučovacieho času nevedie vždy k zlepšeniu výsledkov žiakov [1]. Účinnosť 

vzdelávania možno zmerať z viacerých hľadísk a to napríklad stupňom vedomostí, 

schopnosťou zvládnuť určité procesy, príp. operácie, alebo možnosťou uplatnenia na trhu 

práce. 

Aj keď sa pojmy účinnosť, efektivita, či kvalita v poslednej dobe skloňujú vo všetkých 

sférach, v rámci geografického vzdelávania na Slovensku existuje len pár relevantných 

výskumov, či článkov, ktoré by ponúkli pre danú tému dostatok informácií aj pre širšiu 

verejnosť. Vybrané výskumy zaoberajúce sa touto tematikou [2, 3, 4, 5] boli súčasťou 

rozsiahlejšie projektu na ktorom spolupracovala Katedra didaktiky prírodných vied, 

psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK a Štátna školská inšpekcia. Vo 

všetkých prípadoch boli použité ako merný prostriedok neštandardizované kriteriálne testy, 

pri ktorých sa zohľadňovalo kritérium obsahovej validity, obťažnosti a celkové bodové skoré. 

Zároveň však na Slovensku neexistujú relevantné výskumy sledujúce účinnosť geografického 

vzdelávania s odstupom času (t.j. na vzorke respondentov vo veku viac ako 18 rokov). 
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Cieľom predkladaného výskumu je najmä aspoň čiastočne stanoviť účinnosť 

geografického vzdelávania na vybranej vzorke slovenskej populácie a priblížiť tak informácie 

o úrovni konceptuálnych (kľúčových) vedomostí z učiva geografie základnej školy 

obyvateľov Slovenska vo veku 18 a viac rokov za pomoci neštandardizovaného 

geografického testu ako výskumného nástroja. Cieľom výskumu bolo taktiež zhodnotiť 

úroveň geografických vedomostí v rámci jednotlivých tematických celkov a to kartografia, 

planetárna geografia a všeobecná humánna a fyzická geografia.  

 

Materiál a metódy 

Výskum bol realizovaný v marci 2019 a stále prebieha, pričom zatiaľ sa ho zúčastnilo 

viac ako 100 respondentov vo veku od 18 do viac ako 60 rokov. Výber vzorky respondentov 

nesie znaky náhodného a zámerného výberu, pri ktorom boli oslovení priatelia a známi 

s prosbou o následné rozoslanie testu ďalším potencionálnym účastníkom výskumu. 

Výskumnou metódou bol neštandardizovaný didaktický test zisťujúci úroveň konceptuálnych 

(kľúčových) vedomostí z geografie a to najmä z učiva 5. ročníka ZŠ, ktorého výsledky 

prinesú aspoň čiastočné informácie o stupni geografických vedomostí a tým pádom aj 

účinnosti samotného geografického vzdelávania najmä na základných školách.  

Test obsahoval 24 úloh (príklad úlohy viď. Obr. 1.) zameraných na rôzne myšlienkové 

operácie. V teste sa respondent mohol stretnúť s dvomi typmi úloh – úlohy s výberom 

odpovede (úloha č. 1 - 18 a 21 - 24)  a úlohy kde respondent rozhoduje o pravdivosti tvrdenia 

(úloha č. 19 – 20), pričom v oboch prípadoch bola správna práve jedna odpoveď. Pri tvorbe 

testu sa obsahovo vychádzalo najmä z 5. ročníka ZŠ, pričom najväčší počet položiek testu bol 

venovaný tematickému celku kartografia (a to najmä práci s mapou). Jednotlivé položky testu 

boli pilotne overované na menšej vzorke respondentov (cca 10), pričom sa prihliadalo najmä 

na správnu formuláciu otázky a jej následné pochopenie. Na test mal každý respondent 

vyhradený čas presne 35 minút.  

V rámci administrovania testu bola použitá webová služba www.classmarker.com, 

ktorá vo veľkej miere uľahčila samotné spracovanie výsledkov testu. Nástroj bol vybraný 

z viacerých dôvodov: možnosť zadať časový limit pre vyplnenie testu, sledovanie počtu 

vyplnených testov, ľahká administrácia, prehľadnosť testu, možnosť vytvorenia vlastných 

nastavení pre test, či veľké a presné  množstvo získaných údajov (priemerný čas, za ktorý bol 

test vyplnený, priemerná úspešnosť jednotlivých otázok a pod.). Jedinou nevýhodou 

vybraného výskumného nástroja bola nehomogénnosť podmienok, v ktorých respondenti test 

vypĺňali, zároveň však tento fakt umožnil vyplniť test väčšiemu počtu respondentov za 
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pomerne krátky čas.  

 
Obr. 1. Príklad úlohy zadávanej v rámci výskumu účinnosť geografického vzdelávania 

 

Výsledky a diskusia 

Ako už bolo spomenuté vyššie, výskumu sa doposiaľ celkovo zúčastnilo viac ako 100 

respondentov, pričom ďalej uvádzame výsledky spracované zo vzorky 100 respondentov. Na 

výskume sa zúčastnilo 51 mužov a 49 žien. 25 respondentov pochádzalo z Bratislavského 

kraja, 15 z Trenčianskeho kraja, 14 z Banskobystrického kraja, 11 zo Žilinského 

a z Trnavského kraja, 10 z Nitrianskeho kraja, 8 z Košického kraja a 6 z Prešovského kraja, 

pričom 53% respondentov malo dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa. Tak ako sa 

predpokladalo už z výsledkov predošlých výskumov zisťujúcich účinnosť geografického 

vzdelávania na základných školách, najnižšie priemerné percentuálne skóre dosahovali 
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respondenti v tematickom celku kartografia (63,28%) a to najmä pri úlohách vyžadujúcich 

prácu s mapou. Čo sa týka celkovej priemernej úspešnosti, tá dosahovala hodnoty 71,33%, 

pričom úspešnejší v rámci pohlaví boli muži – 76,14%. Ženy dosahovali v rámci priemernej 

úspešnosti 66,30%. Na Obr. 2. môžeme vidieť dosiahnutú úroveň úspešnosti respondentov pri 

riešení testu. Najviac respondentov dosiahlo úspešnosť v rozmedzí 71 – 80% (49,00% 

respondentov), ďalej 19,00% respondentov dosiahlo úspešnosť v rozmedzí  41 – 60%. 

V rozmedzí 81 – 90% dosiahlo úspešnosť 14,00% respondentov a v rozmedzí 61 – 70% 

dosiahlo úspešnosť 13,00%. Najmenej respondentov dosiahlo úspešnosť v rozmedzí  91 – 

100% (4,00%) a v rozmedzí 0 – 40% (1,00%). 

 
Obr. 2. Dosiahnutá úspešnosť respondentov v teste z konceptuálnych poznatkov z geografie 

 
Úspešnosť respondentov v jednotlivých testových položkách taktiež poukazuje už na 

spomínaný nedostatok vedomostí v rámci tematického celku kartografia. Najmenšiu 

percentuálnu úspešnosť vykazuje úloha č. 21 (37%), kde mali respondenti za pomoci mapy 

vyznačiť turistickú trasu, ktorá prechádza daným územím. V tomto prípade častokrát 

zlyhávala schopnosť respondenta sledovať nadmorskú výšku a zároveň počet kilometrov 

vytýčených na danom území. Medzi ďalšie úlohy s nízkou úspešnosťou patrila úloha č. 22 

(41%), v ktorej mali respondenti za pomoci priloženej mapy zaznačiť najnižšie položené 

územie. Prekvapivo nízku percentuálnu úspešnosť zaznamenáva aj úloha č. 12 (46%), v ktorej 

mal respondent zaznačiť najviac rozšírené náboženstvo. Medzi najčastejšie nesprávne 

odpovede v tejto úlohe patrili hinduizmus a islam. Najvyššiu úspešnosť zaznamenali úlohy pri 

ktorých mal respondent zaznačiť dĺžku obehu Zeme okolo Slnka, približný počet obyvateľov 
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Zeme, či nadmorskú výšku pohoria Himaláje. Priemerný čas, za ktorý bol test vyplnený je 18 

minút a 7 sekúnd. 

 

Záver 

Vzorka 100 respondentov pozostávajúcich zo všetkých krajov Slovenska ponúka 

aspoň čiastočný, avšak stále veľmi malý prehľad o úrovni konceptuálnych (t.j. kľúčových) 

poznatkov zo školskej geografie a pomáhajú nám tak stanoviť aspoň z časti účinnosť 

geografického vzdelávania. Priemerná percentuálna úspešnosť vzorky (71,3%) poukazuje na 

pomerne dobrú úroveň geografických vedomostí, avšak treba zdôrazniť, že v tomto prípade 

ide najmä o úlohy zahŕňajúce učivo 5. ročníka ZŠ. Dobrú priemernú úspešnosť (78%) 

vykazuje vzorka respondentov najmä pri práci s grafom a tabuľkami, kde mali respondenti 

zaznačiť pravdivosť tvrdenia.  

Pri spracovaní výsledkov z väčšej vzorky respondentov sa zameriame okrem 

základného spracovania výsledkov testu na podrobnú štatistickú analýzu (smerodajná 

odchylka, rozptyl, hraničné skóre) a podrobnú položkovú analýzu.  
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Abstract 
Influence of manganese oxides’ biotransformation on arsenic mobility during static cultivation of 

microscopic filamentous fungus Aspergillus niger under laboratory conditions 
Manganese oxides are considered a natural geochemical barrier for arsenic because of their ability to 

effectively adsorb and immobilize this environmentally significant contaminant. However, the effect of microbial 
activity on manganese oxyhydroxides’ stability via various bio-weathering processes may also affect the arsenic 
immobilization. Therefore, in this paper we have evaluated fungal contribution to arsenic mobility during 
manganese oxides’ biotransformation by common soil fungus Aspergillus niger. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Mikroskopické vláknité huby patria do skupiny organizmov, ktoré svojou aktivitou 

významne prispievajú k zmenám foriem vystupovania rôznych prvkov, vrátane mangánu [1]. 

Mangán je druhým najrozšírenejším prechodným kovom na Zemi a v životnom prostredí sa 

najčastejšie vyskytuje v oxidačnom stupni +II, +III a +IV. Mangán je esenciálny prvok s 

rôznymi biologickými funkciami, ktoré súvisia s metabolizmom bielkovín, sacharidov a 

lipidov [2]. 

Oxidy, hydroxidy a oxohydroxidy mangánu sú reaktívne minerálne fázy, ktoré majú 

dôležitú úlohu v biogeochemických cykloch rôznych prvkov. Patria medzi najsilnejšie 

oxidanty nachádzajúce sa v prírodnom prostredí a podieľajú sa na redoxných reakciách 

organických a anorganických zlúčenín [3,2]. Nadbytok mangánu však spôsobuje vznik 

reaktívnych foriem kyslíka a rôznych toxických medziproduktov. Môže tak vyvolať 

nepriaznivé zmeny v mitochondriálnych procesoch, regulácii ATP a narušiť antioxidačnú 

odozvu v bunkách [4]. 

Oxidy a hydroxidy mangánu sú prírodné geochemické bariéry, ktoré vďaka schopnosti 

účinne adsorbovať a imobilizovať kovy a polokovy v rôznych prostrediach, účinne ovplyvňujú 

mobilitu rôznych rizikových prvkov, vrátane arzénu [5]. Svetová zdravotnícka organizácia 
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(WHO) klasifikuje arzén ako jeden z najvýznamnejších environmentálnych kontaminantov. V 

závislosti od fyzikálno-chemických a biologických faktorov, arzén existuje v rôznych 

oxidačných stavoch -III, 0, +III, +V, ktoré významne ovplyvňujú jeho geochemickú 

distribúciu, biologickú dostupnosť a toxicitu [2]. 

Ako sme uviedli, migrácia arzénu v životnom prostredí je priamo ovplyvnená 

geochemickými bariérami mangánu [6]. V prírode sa vyskytujúce formy mangánu však ľahko 

podliehajú mikrobiálnym transformáciám [7], čo prostredníctvom destabilizácie bariér 

vznikom nových minerálnych fáz alebo ich rozpustením v konečnom dôsledku môže ovplyvniť 

aj mobilitu arzénu. Preto je cieľom nášho výskumu pozorovanie vzniku nových minerálnych 

fáz (biominerálov) z oxidov mangánu v prítomnosti mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus 

niger a sledovanie vplyvu tejto transformácie na distribúciu arzénu v kultivačnom systéme.  

 

Materiál a metódy 

Minerál hausmannit (MnIIMnIII
2O4), ktorý sme využili v experimentoch ako substrát 

pre viazanie arzénu, sme pripravili jeho vyzrážaním z alkalického roztoku MnSO4.6H2O pri 

100°C. Vzniknutý precipitát bol premytý destilovanou vodou a vysušený pri 95 ºC po dobu 1 

hodiny. Získaný hausmannit (0,25 g) bol rozsuspendovaný do sterilného živného média 

(Sabouraud; HiMedia, India) s objemom 50 mL obohateného o 0,5 mL roztoku 

Na2HAsO4.7H2O (Merck, Nemecko) s koncentráciou približne 1000 mg.L-1 v 100 mL 

Erlenmeyerových bankách. 

 Suspenzie sme následne inokulovali spórami 14-dňovej kultúry Aspergillus niger 

v aseptických podmienkach. Získané inokulované suspenzie sme nechali staticky kultivovať 25 

dní pri 25 ºC v tme. Kontrolné experimenty tvorili roztoky živného média inokulované 

vláknitou hubou, respektíve suspenzia tuhej fázy v inokulovanom živnom médiu bez arzénu. 

V roztokoch médií sme v 3., 5., 10., 15., 20. a 25. deň stanovili pH a vo filtrátoch živných 

médií, v biomase huby a nerozpustnom zvyšku substrátu sme stanovili koncentrácie celkového 

arzénu a mangánu metódou atómovej absorpčnej spektrometrie (Perkin-Elmer, model 1100), 

resp. hmotnostným spektrometrom s indukčne viazanou plazmou (Perkin-Elmer, model ELAN 

6000). Na stanovenie zmien v mineralogických vlastnostiach substrátu sme využili metódu 

Röntgenovej práškovej difrakčnej analýzy (Bruker AXS, D8 DISCOVER). 

 

Výsledky a diskusia 

Z Obr. 1. je zrejmé, že mikroskopická vláknitá huba prostredníctvom protónovej 

pumpy a vylučovaním kyslých extracelulárnych metabolitov významne znižuje pH 
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v kultivačnom systéme v prvých rastových fázach, pravdepodobne za účelom sprístupnenia 

živín [7,8]. Túto intenzívnu acidifikáciu však prítomnosť mangánu v médiu zmierňuje, 

kým  arzén na tento dej štatisticky významný vplyv nemá. V nasledujúcich rastových fázach 

dochádza k zvyšovaniu pH, čo pravdepodobne súvisí so zintenzívnením metabolizácie 

aminokyselín, v dôsledku čoho vznikajú alkalické metabolity. 

 
Obr. 1.  Zmeny pH živného média počas statickej kultivácie A. niger v prítomnosti hausmannitu, resp. 

arzénu. Kontrola indikuje rast mikroskopickej huby bez prítomnosti oxidov mangánu a arzénu. 
 

Vylučovanie kyslých a alkalických extracelulárnych metabolitov mikroskopickou 

vláknitou hubou má vplyv na stabilitu tuhých fáz mangánu. Preto vďaka mikrobiálnej aktivite 

dochádza počas kultivácie k zmenám koncentrácie rozpustených iónov mangánu v živnom 

médiu (Obr. 2.), a to v dôsledku jeho uvoľňovania, ale aj spätného vyzrážania. 

 
Obr. 2.  Zmeny koncentrácie iónov mangánu v živnom médiu počas statickej kultivácie 

mikroskopickej vláknitej huby A. niger. 
 

Koncentrácia rozpustených iónov mangánu v živnom médiu postupne rástla až do 10. 
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dňa kultivácie, čo súvisí s biolúhovaním mangánu z hausmannitu sprostredkovaného 

extracelulárnymi metabolitmi. Po 10. dni však nastala zmena, v dôsledku ktorej začala 

koncentrácia mangánu v živnom médiu klesať. Táto zmena pravdepodobne súvisí 

s dosiahnutím takej koncentrácie špecifického extracelulárneho metabolitu mikroskopickej 

huby a iónov mangánu v roztoku, ktorá umožnila precipitáciu nových biominerálnych fáz. 

Uvedenú hypotézu vzniku nových biominerálov sme potvrdili metódou röntgenovej 

práškovej difrakcie. Röntgenogram na Obr. 3. znázorňuje vznik novej minerálnej fázy, ktorá 

bola identifikovaná po 25 dňoch kultivácie v nerozpustnom zvyšku ako dihydrát oxalátu 

mangánatého (lindbergit) a trihydrát oxalátu mangánatého (falottait). Keďže oxalát je 

metabolickým produktom mikroskopickej vláknitej huby, ktorý produkuje až v milimolárnych 

koncentráciách [9], je zrejmé, že prítomnosť druhu A. niger a jeho metabolická aktivita je pre 

biotransformáciu oxidov mangánu esenciálna. 

 
Obr.3. Röntgenogram substrátov pred kultiváciou a z posledného dňa kultivácie. 

 

Zistená transformácia má významný vplyv na správanie sa a distribúciu arzénu v tomto 

kultivačnom systéme. Kým koncentrácia mobilnej frakcie arzénu v živnom médiu bez 

prítomnosti mangánu klesá len mierne a pravdepodobne súvisí s postupnou bioakumuláciou 

arzénu biomasou mikroskopickej huby [10], prítomnosť mangánu vyvolá významnejší úbytok 

v koncentrácii jeho mobilnej frakcie (Obr. 4.). Tento trend pravdepodobne súvisí so zvýšenou 

schopnosťou vznikajúcich biominerálov viazať, resp. koprecipitovať arzén z roztoku. 
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Obr. 4.  Zmeny koncentrácie arzénu v živnom médiu a v nerozpustnom zvyšku počas statickej 

kultivácie mikroskopickej vláknitej huby A. niger. 
 

Záver 

Naše výsledky potvrdili, že mikroskopická vláknitá huba Aspergillus niger vyvoláva 

detekovateľné mineralogické transformácie oxidov mangánu na nové biominerály oxalátu 

mangánatého. Zároveň má táto biotransformácia vplyv aj na migráciu arzénu, keďže 

v dôsledku vzniku nových minerálnych fáz sa významne zvyšuje podiel imobilizovaného 

arzénu v tuhých fázach zmesi oxidov a oxalátov mangánu. 
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Abstract 
The geochemical study of the „lichen-rock“ interface – preliminary results 
The application of element mapping by the electron probe microanalyzer across the „lichen–rock“ 

interface is described with reference to Solenopsora liparina growing on a serpentinized ultramafic substrate. Cr, 
Ni, Co, Cu in the lichen were under the detection limit of electron probe microanalyzer (5 ppm). This suggests 
that in our case these elements are not hyperacumulated in the lichen thallus. The distributions of Mg, S and N 
are compatible with distributional map of C which means these elements are bounded in lichen thallus. The 
overlay of Ca and C distributional maps indicates presumable location of calcium oxalates. The increased 
concentration of S is result of weathering of sulfides and/or the atmospheric pollution.  

 
Keywords:  lichen; serpentinized lherzolite; „lichen-rock“ interface; calcium oxalates; 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Ultramafické horniny sú hlbinné vyvreliny vznikajúce tuhnutím silikátovej magmy. 

Pozostávajú prevažne z mafických minerálov (až 90%) ako napríklad olivín, ortopyroxén, 

klinopyroxén a amfibol. V menších množstvách sú prítomné aj ďalšie minerály (spinel, 

granát, biotit, magnetit, chromit a sulfidy). Všeobecne platí, že obsah kremíka je 

v ultramafických horninách spravidla nižší ako 45 hm.% a obsah horčíka je do 18 hm.% [1, 

3]. Vplyvom hydrotermálnych zmien sa ultramafické horniny premieňajú na serpentinity. 

Interakcia hornín s morskou vodou transformuje primárne silikátové minerály najmä olivíny a 

pyroxény na serpentínové minerály. Počas následných alterácií dochádza v rámci iónovýmeny 

Fe a Mg minerálov k výraznému obohacovaniu serpentinitov o rôzne ťažké kovy. Vo 

všeobecnosti sú ióny železa, mangánu a horčíka často nahrádzané iónmi kobaltu, chrómu a 

niklu [2]. Odkryvy serpentinizovaných ultramafických hornín sú rozptýlené po celej Zemi, 

pokrývajú menej než 1% povrchu súše [3]. Takéto odkryvy sa vyznačujú prítomnosťou 

unikátnych ekosystémov. Tie hostia špecializované druhy živých organizmov - serpentinofyty 

[4]. Prispôsobením sa na špecifické podmienky prostredia reagujú na geochemický stres 

spôsobený zložením ultramafických hornín a produktov ich zvetrávania [5]. Ultramafické a 

serpentínové substráty sú modelovým systémom pre štúdium rôznych biologických aspektov, 

od evolučných až po ekologické aspekty [6, 7]. 

Pod vplyvom vysokých koncentrácií potenciálne toxických kovov rastliny, 

machorasty a lišajníky aktivujú rôzne detoxifikačné mechanizmy, kedy ich buď vylučujú, 
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akumulujú alebo menia na imobilné formy [8]. Niektoré druhy rastúce na ultramafických 

horninách vykazujú nadpriemernú schopnosť hyperakumulovať ťažké kovy. Imobilizačné 

mechanizmy zahŕňajú aj procesy chelácie [5]. K charakteristickým detoxifikačným 

mechanizmom lišajníkov na ultramafických podkladoch patrí napr. produkcia kyseliny 

oxalovej [9]. Oxaláty sú výsledkom biomineralizačných procesov v súvislosti s produkciou 

kyseliny oxalovej, ktorá je produktom mykobionta lišajníka (hubová zložka symbiotického 

vzťahu) [10]. Literárne je v súvislosti s lišajníkmi zachytená produkcia oxalátu horčíka 

(organický minerál glushinskite [11, 12]) a oxalátov vápnika (whewellit a weddelit [9]). 

Výsledkom biogeofyzikálneho a biogeochemického zvetrávania pozostáva zóna kontaktu 

medzi stielkou lišajníka a horninového substrátu z extrémne komplexnej a vysoko 

heterogénnej zmesi materiálov. Fragmenty hornín a horninotvorných minerálov sú 

spoluprítomné so širokou škálou biogénnych prvkov a organo-minerálnych komplexov. 

Biomolekuly, produkované lišajníkmi, ktoré sú aktívne pri rozpade primárnych minerálov, 

spomaľujú procesy kryštalizácie a obohacujú kontaktnú zónu o rôzne nekryštalické a 

štruktúrne málo usporiadané sekundárne produkty [13]. 

Cieľom tejto práce bolo otestovať možnosti využitia elektrónového mikroanalyzátora 

pre pozorovanie interfázy „lišajník-hornina“. Bol študovaný lišajník Solenopsora liparina. 

Horninu predstavovala serpentinizovaná ultramafická hornina (serpentinizovaný lherzolit). 

Hlavným cieľom bolo overiť kvantitatívne obsahy Cr, Ni, Co, Mg, Ca, Cu, C, S a N 

v lišajníku, ktorý bol v priamom kontakte s horninou. Využitím máp distribúcie uhlíka, 

vápnika, dusíka a síry sme chceli overiť prestup študovaných prvkov z horniny do stielky 

lišajníka a  lokalizovať potenciálne novovzniknuté minerály.  

 

Materiál a metódy 

Pre štúdium bol pripravený výbrus zo serpentinizovanej ultramafickej horniny 

(Obr. 1.) s porastom lišajníka Solenopsora liparina (Obr. 2.). Na tento účel bola použitá 

herbárová položka Botanického ústavu v Bratislave. Popis vzorky v dokumentačnom 

zázname: „Turkey, Hatay region: Gaziantep, Nurdagı, Terken Köyü civarı, on vertical side of 

volcanic outcrop in steppe valley, alt. 950 m, 2. 9. 2014, N37°06'13'' E37°02'05'', leg. M. 

Candan & J. Vondrák (herb. J. Vondrák, Nr12581)“. Vzorka dostala kód LIP1. Predmetné 

merania sa realizovali na elektrónovom mikroanalyzátore (Hyper probe JEOL JXA-8530F) na 

Ústave vied o Zemi SAV, v Banskej Bystrici. 
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Obr. 1. Mikrofotografia serpentinizovaného 
lherzolitu. Vzorka LIP 1 (na všetkých obrázkoch). X 

polaroidy. 

  
Obr. 2. Mikrofotografia kontaktu lišajníka a 
serpentinizovaného lherzolitu. // polaroidy. 

 

 

 
 

Obr. 3. BSE (back-scattered electron) obraz 
serpentinizovaného lherzolitu a lišajníka. Plocha je 

identická s plochou na Obr. 5. 

  
Obr. 4. BSE obraz hubových vlákien (hýf) lišajníka. 

 

Výsledky a diskusia 

 Vo vzorke sme sledovali na EDAX-e obsahy Cr, Ni, Co, Mg, Ca, Cu, C, S a N v 

lišajníku. Obsahy Cr, Ni, Co, Cu boli pod detekčnými limitmi (5 ppm) mikrosondy. Absencia 

Cr. Ni, Co v lišajníku je pravdepodobne výsledkom toho, že katióny týchto prvkov sú viazané 

v silikátoch (olivín, pyroxén, chrómspinel, serpentínové minerály) a nie v bioprístupnej 

forme. Absencia Cu poukazuje na neprítomnosť oxalátu tohto prvku. Nakoľko iba obsahy Ca, 

Mg, C, S a N dosahovali relevantné a interpretačné hodnoty, sústredili sme sa v tejto fáze 

výskumu najmä na tieto chemické prvky. Následne sme na  výbruse vybrali takú plochu, ktorá 

predstavovala bezprostredný kontakt lišajníka a horniny (Obr. 3.). Z tejto plochy boli 

zhotovené mapy distribúcie uhlíka, vápnika, síry a dusíka (Obr. 5.) a horčíka. Skombinovanie 

distribučných máp uhlíka, dusíka a síry ako biogénnych prvkov nám vykreslilo hranice pre 
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odlíšenie organickej zložky (lišajník) od anorganickej zložky (hornina). Spoluvýskyt prvkov 

C, N a S nám charakterizuje prítomnosť lišajníka. Na distribučných monoprvkových mapách 

možno týmto spôsobom pozorovať penetráciu lišajníka priamo do štruktúry horniny. V tomto 

prípade môžno predpokladať, že ide o endolitický prejav lišajníka, kedy má lišajník tendencie 

prenikať puklinami horniny. Niektorí autori [13] tvrdia, že pri takomto náleze môže ísť o 

výskyt tzv. rhizomorfy (“mycelial cords”), ktoré sú odlíšiteľné od bežných rizín ich 

nepravidelnou formou a dĺžkou. Sú to významné morfologické vylepšenia, ktoré značne 

rozširujú zónu zvetrávania hornín, pričom slúžia na prieskum aj uchytenie na substráte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 5. Mapy distribúcie C, Ca, N a S v lišajníku a v serpentinitizovanej ultramafickej hornine. Nárast koncentrácie 
chemických prvkov modrá→červená. 

 

Mapy distribúcie uhlíka a vápnika (Obr. 5.) nám identifikovali potenciálny výskyt 

oxalátu vápnika. Najčastejší je v kontaktnej zóne lišajník – hornina, čiže v mieste, kde 

mykobiont lišajníka vylučuje kyselinu oxalovú. Zvýšené koncentrácie C, Ca, S a N sú aj 

v puklinách horniny. Na základe biogeochemickej akcie lišajníkov rastúcich na serpentinitoch 

[9] dochádza k intenzívnej dekompozícii serpentínových minerálov (chryzotilu a antigoritu), a 

súčasne dochádza aj k vzniku nových minerálov (oxalátov). Pri chryzotile dochádza k jeho 
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ochudobneniu o horčík, chryzotil je tak ďalej transformovaný na gél v ktorom prevláda 

kremík. Tento gél siahal až 100 µm pod litickú styčnú plochu lišajníka so substrátom [9]. 

Zvýšené koncentrácie kremíka možno pozorovať aj v styčnej ploche študovaného lišajníka so 

substrátom, ako aj v okolí puklín, kam zasahuje lišajník. Na rozdiel od vyšších rastlín, 

lišajníky nemajú prieduchy ani kutikulu, čo spôsobuje, že aerosóly a plyny (hlavne SO2) sú 

absorbovávané celým povrchom stielky. Tento príjem prebieha za pomoci fyzikálno-

chemických procesov s veľmi malou biologickou kontrolou lišajníka a následne dochádza 

k ukladaniu týchto látok priamo do vrstvy fotobionta (riasová zložka lišajníka). Takýmto 

spôsobom získavajú lišajníky makronutrienty pre svoje metabolické procesy. Z týchto príčin 

vyplýva, že lišajníky sú veľmi citlivé na chemické zloženie a znečistenie ovzdušia. Toto je 

pravdepodobne aj dôsledok zvýšenej koncentrácie S v študovanej vzorke (Obr. 5.). 

Uhlík je pre lišajníky dodávaný hlavne fotosyntetickou aktivitou rias. Niektoré druhy 

lišajníkov majú v zóne fotobionta aj cyanobaktérie, ktoré dokážu fixovať vzdušný dusík. 

Dusík je esenciálny makronutrient pre život a tvorbu proteínov a nukleových kyselín. 

Nakoľko dusík nie je súčasťou materiálu zemskej kôry, zvetrávanie hornín a tvorba pôd 

neposkytujú jeho zdroj. Základným zdrojom dusíka pre lišajníky je preto atmosférický dusík. 

Dusík je potrebný v štruktúrach proteínov, aminokyselín či chitínu, ktorý sa taktiež nachádza 

v bunkovej stene húb, ktoré sú súčasťou lišajníkov. Existujú dve základné skupiny látok, 

ktoré lišajníky produkujú; patria sem primárne (intracelulárne) a sekundárne (extracelulárne) 

metabolity. Medzi bežné intracelulárne látky patria proteíny, aminokyseliny, polyoly 

(polyalkoholy), karotenoidy, polysacharidy a vitamíny, ktoré sú viazané v bunkových stenách 

a protoplastoch. Niektoré tieto metabolity sú produkované mykobiontom (hubová zložka) a 

niektoré riasami. Väčšina organických látok, ktoré sú nachádzané v lišajníkoch, sú 

sekundárne metabolity, ktoré sú častejšie deponované na povrchoch hýf (Obr. 4.) než 

uzavreté intracelulárne [14]. 

 

Záver 

Výsledky predkladanej štúdie, realizovanej v rámci diplomovej práce, poukazujú na 

možnosti využitia elektrónového mikroanalyzátora a mikroskopického štúdia hornín pri 

pozorovaní interfázy „lišajník (Solenopsora liparina) – hornina (serpentinizovaný lherzolit). 

Boli zistené nasledovné výsledky: 

a) Obsahy Cr, Ni, Co a Cu v lišajníku sú pod detekčnými limitmi mikrosondy. Poukazuje to 

na to, že v našom prípade nedochádza k hyperakumulácii týchto prvkov v lišajníku. 

b) Plošná distribúcia Mg, S a N je v monoprvkových mapách je kompatibilná s obsahmi C, čo 
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svedčí o tom, že sú viazané v stielke lišajníka. 

c) Prekryv distribúcie Ca a C v monoprvkových mapách pravdepodobne poukazuje na 

potenciálny výskyt oxalátov vápnika.  

d) Zvýšená koncentrácia síry je výsledkom zvetrávania sulfidov a znečisteného ovzdušia. 
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Abstract 
Experimental study of mobility and bioaccessibility of Hg and other elements in soils affected by 

mining activities (Merník - Eastern Slovakia) 
The mobility and bioaccessibility of elements in soils represent important aspects in studying their 

behavior since they help to predict not only possible migration but also the transfer to other media, for example 
plant biomass. Among the many options of studying accessibility, extraction analyzes are likely to be the most 
useful nowadays. In the present study, simple extractions - with distilled water and CaCl2 solution - were applied 
to soil samples taken from former Hg-deposits Merník. The results expressly pointed to the very low percentage 
of extracted elements. The highest percentage of mobile and exchanged Hg were 0.4% and 0.2% (for topsoil 
samples), 0.5% and 0.4% (for subsoil samples), respectively. 
 

Keywords: Hg; mobility; bioaccessibility; abandoned mine; geochemistry; contamination; Merník. 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Banské aktivity vykonávané za účelom výroby ortuti (najintenzívnejšie v rokoch 1923 

až 1937) v blízkosti obce Merník, zanechali výrazné negatívne stopy na stave životného 

prostredia predmetnej lokality. Hodnotenie aktuálnej kontaminácie územia sa zrealizovalo 

v predchádzajúcich rokoch a výsledky prieskumu boli popísané v rámci niekoľkých doteraz 

publikovaných štúdií [1 – 3]. Najväčšie environmentálne riziko bolo preukázané v prípade 

celkových koncentrácií Hg, Cr a Ni. Kým v prípade ortuti išlo prevažné o antropogénne 

podmienený nárast obsahov, zastúpenie chrómu a niklu v pôdach bolo prejavom lokálnych 

geologických podmienok prostredia, viazaných na výskyt ultrabázických telies serpentinitov 

v podloží ložiska, vyznačujúcich sa anomálnymi obsahmi Cr a Ni. 

Napriek tomu, že údaje o celkových obsahoch rizikových prvkov sú základným 

kritériom v hodnotení existujúceho rizika, často sú nepostačujúce pre tvorbu relevantných 

záverov týkajúcich sa mobility alebo retencie jednotlivých kontaminantov a ich prístupnosti 

pre jednotlivé recipienty (napríklad rastlinnú biomasu). Štúdium ich správania sa je možné 

aplikáciou extrakčných postupov, ktorých základom je použitie rozličných chemických 

činidiel umožňujúcich izolovať jednotlivé špeciácie prvkov, významných pri posudzovaní ich 

potenciálnej vylúhovateľnosti, transformácie, mobility alebo dostupnosti v prípade vystavenia 

substrátov (napríklad pôd) erózii, zmenám hodnôt pH, rôznym poľnohospodárskym aktivitám 
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[4]. Hodnotenie výmennej frakcie kovov je obzvlášť dôležité najmä z toho hľadiska, že do 

istej miery poukazuje na ich potenciálnu prístupnosť pre rastliny [5]. 

Hlavným cieľom predkladanej práce bolo stanovenie vodorozpustnej (mobilnej) a 

výmennej frakcie Hg a iných prvkov v pôdach z územia opusteného ortuťového ložiska na 

základe realizácie jednokrokových extrakcií umožňujúcich vyhodnotenie mobility a 

potenciálnej prístupnosti pre rastlinnú biomasu. 

 

Materiál a metódy 

Z odobraných vzoriek pôdnych substrátov na území ložiska bolo vybraných 10 

substrátov z vrchného (20 cm) hĺbkového horizontu a 10 substrátov zo spodného (60 cm) 

hĺbkového horizontu, teda celkovo 10 odberových miest v rámci skúmaného areálu. Substráty 

boli zvolené v súvislosti s celkovými koncentráciami sledovaných prvkov: 5 odberových 

miest s najvyššími obsahmi Hg v rámci územia a 5 odberových miest s najvyššími obsahmi 

Cr a Ni [2]. 

Štúdium mobility kovov bolo založené na jednokrokovej extrakcii pôdnych substrátov 

destilovanou vodou pomocou zaužívanej metodiky [6]. Extrakčné nádoby (centrifugačné 

tuby) s navážkami pôdnej vzorky (5 g) doplnené destilovanou vodou (50 ml) (w/v 1:10) boli 

po dobu 16 hodín vystavené nepretržitému pretrepávaniu na laboratórnom multirotátore (60 

ot.min-1). Získané pôdne roztoky bol následne centrifugované (pri 6000 ot.min-1 po dobu 10 

min) a prefiltrované pomocou tlakovej pumpy cez filtračný papier s veľkosťou pórov 0,45 

μm. Prefiltrované výluhy boli v rámci prevencie kovovej adsorpcie stabilizované pridaním 1 

ml koncentrovanej HNO3 a uchovávané v chladničke pri teplote 4°C. 

Výmenná frakcia kovov bola získaná pomocou roztoku CaCl2 (0,01M), ktorý bol 

viackrát popísaný ako užitočný indikátor pri posudzovaní bioprístupnosti prvkov pre rastlinnú 

biomasu [7]. Extrakčné nádoby s navážkami pôdnej vzorky (5 g) doplnené roztokom CaCl2 

(50 ml) (w/v 1:10) boli po dobu 2 hodín vystavené nepretržitému pretrepávaniu na 

laboratórnom multirotátore (60 ot.min-1). Získané roztoky boli spracované (centrifugácia, 

filtrácia) rovnakým spôsobom, ako v prípade vodných výluhov a boli uchovávané 

v chladničke. Na rozdiel od vodných výluhov, však, neboli stabilizované. 

Extrakčné experimenty v prípade vzoriek s vysokými koncentráciami Hg boli 

vykonané v troch paralelných opakovaniach. Po ukončení extrakcie boli v pôdnych roztokoch 

taktiež zmerané hodnoty pôdnej reakcie (pH) a elektrickej vodivosti (Ec). 

Stanovenie celkových obsahov prvkov vo výluhoch bolo zrealizované 

v akreditovaných laboratóriách spoločnosti EL spol. s.r.o. (Spišská Nová Ves) pomocou 

1305



atómovej absorpčnej spektrometrie na analyzátore AMA (AAS-AMA) – pre Hg a pomocou 

atómovej absorpčnej spektrometrie s indukčne viazanou plazmou (AES-ICP) – pre Cr, Ni, Ca, 

Mg a Fe. 

Vyhodnotenie výsledkov zrealizovaných extrakcií bolo uskutočnené na základe 

porovnania koncentrácií kovov získaných z výluhov a ich celkových koncentrácií vo 

vzorkách, ktoré boli stanovené v predchádzajúcom kroku výskumu. Percento mobilného 

a výmenného podielu prvkov bolo stanovené pomocou jednoduchej matematickej rovnice [I.]: 

 

%mobil./výmen.=
Cvýluh

Ccelková
 [I.] 

 

kde Cvýluh je koncentrácia vo výluhu a Ccelková je celková koncentrácia príslušného 

prvku v analyzovanej pôdnej vzorke. 

 

Výsledky a diskusia 

Z výsledkov laboratórnych analýz vyplýva, že v prípade všetkých sledovaných prvkov 

boli koncentrácie vo výluhoch pomerne nízke. Priemerné koncentrácie pri pôdach z hĺbky 20 

cm boli pre Hg, Cr, Ni, Fe, Ca a Mg v uvedenom poradí (v prepočte na mg.kg-1) 0,0053 

mg.kg-1, 0,38 mg.kg-1, 0,70 mg.kg-1, 265,5 mg.kg-1 a 84,1 mg.kg-1. Pri pôdach z hĺbky 60 cm, 

za výnimkou Hg, boli stanovené koncentrácie prvkov vyššie: 0,0051 mg.kg-1 (Hg), 0,58 

mg.kg-1 (Cr), 0,72 mg.kg-1 (Ni), 894,5 mg.kg-1 (Ca) a 132,9 mg.kg-1 (Mg). Percentá 

mobilných podielov sledovaných prvkov vo vodnom výluhu, ktoré boli vypočítané na základe 

celkových koncentrácií kovov vo vzorkách pomocou rovnice [I.] sú uvedené v Tab. 1. 

Z výsledkov je možné vidieť, že najnižšie (Min), priemerné (Aver) ako aj najväčšie 

(Max) podiely sú vo všeobecnosti pomerne nízke, pričom v prípade pôd zo spodného 

hĺbkového horizontu (okrem Ni) sú stanovené hodnoty vyššie. Daný trend je pravdepodobne 

spojený s vlastnosťami vrchného hĺbkového horizontu pôd (20 cm), konkrétne teda väčšou 

schopnosťou retencie prvkov danú vyšším obsahom organickej hmoty, napríklad humínových 

kyselín a fulvokyselín, pre ktoré je charakteristická tvorba komplexov so stopovými prvkami 

[8 – 9]. Hlavnou príčinou celkovo nepatrného zastúpenia mobilného podielu kovov, hlavne - 

Hg, je výskyt prvku vo forme stabilných zlúčenín – sulfidov (cinabaritu a metacinabaritu) – 

v pôdach banských areálov. Všeobecne je známe, že akumulácia stopových prvkov v prípade 

substrátov banských háld je vo veľkej miere podmienená najmä sulfidickou zložkou ako aj 

oxidmi Fe v amorfnej/kryštalickej fáze [10]. Veľa štúdií zaoberajúcich sa otázkami mobility 
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Hg taktiež konštatovalo veľmi nízke percento mobilného kovu [11 – 13]. Prevažná väčšina 

ortuti bola prítomná v semi-mobilnej a nemobilnej fáze. Autori [13] taktiež konštatovali, že 

na pohyblivosť kovu vplýva aj prítomná rastlinná biomasa v okolí odberných miest. Ďalším 

aspektom výskytu Hg v nemobilnej fáze je pravdepodobne jej nahromadenie prevažne 

v jemnejšej frakcii pôd (napríklad v ílovej zložke) [11]. Exhaláty vypúšťané v dôsledku 

praženia ortuťových rúd obsahujú veľké množstvo kovu viazaného na jemné čiastočky 

následne ukladané do okolitého prostredia. Nízka mobilita Cr a Ni pochádzajúcich z pôd 

vyvinutých na ultrabázických horninách je pravdepodobne spojená s prítomnosťou kovov 

prevažne vo forme Fe- a Mn-minerálov (napríklad spinel, pyroxén, olivín atď.) [14]. Autori 

jednoznačne konštatovali nízku mobilitu a bioprístupnosť v prípade Cr, avšak stanovili väčšie 

percento prístupného Ni. 

 
Tab. 1. Percento mobilného podielu kovov (%) v pôdach z hĺbky 20 cm a 60 cm spolu s hodnotami pôdnej 

reakcie a elektrickej vodivosti výluhov. 
 

20 cm 
 Hg Cr Ni Fe Ca Mg pH Ec 

mg.kg-1  μS.cm-1 

Min 0,001 0,007 0,082 0,004 0,715 0,519 5,32 36,07 

Aver 0,063 0,261 0,387 0,201 3,300 1,155 7,01 191,20 

Max 0,426 0,940 1,183 0,632 5,961 2,544 7,97 352,00 

60 cm 

Min 0,010 0,028 0,063 0,003 1,278 0,682 6,11 23,20 

Aver 0,141 0,354 0,361 0,268 5,509 1,359 7,21 188,85 

Max 0,500 1,153 1,296 0,793 20,885 3,537 8,23 761,00 

 

Nízke zastúpenie mobilného podielu kovov je do istej miery potvrdené aj ich 

príslušnými obsahmi v odobratých na území vzorkách vôd. Koncentrácia Hg bola v prípade 

všetkých vzoriek nižšie než hodnota detekčného limitu (< 0,0001 mg.l-1). V prípade iných 

prvkov boli priemerné obsahy taktiež pomerne nízke: pre Cr, Ni, Fe, Ca a Mg v uvedenom 

poradí 0,009 mg.kg-1, 0,047 mg.kg-1, 0,069 mg.kg-1, 178,5 mg.kg-1 a 99,6 mg.kg-1. 

Extrakcia pomocou roztoku CaCl2 taktiež poukázala na veľmi nízke koncentrácie 

väčšiny kovov (s výnimkou Ni a Mg, dokonca nižšie ako v prípade vodného výluhu) 

v roztokoch: pre Hg, Cr, Ni, Fe, a Mg boli priemerné obsahy kovov v pôdach z hĺbky 20 cm 

v uvedenom poradí 0,001 mg.kg-1, 0,048 mg.kg-1, 1,063 mg.kg-1, 0,304 mg.kg-1 a 345,96 

mg.kg-1. Pri pôdach zo spodného horizontu bola pozorovaná rovnaká tendencia. Percentá 
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výmenných podielov sledovaných prvkov vo výluhu CaCl2 sú uvedené v Tab.2. 

 
Tab. 2. Percento výmenného podielu kovov v pôdach (%) z hĺbky 20 cm a 60 cm spolu s hodnotami pôdnej 

reakcie a elektrickej vodivosti výluhov. 
 

20 cm 
 Hg Cr Ni Fe Mg pH Ec 

mg.kg-1   

Min 0,0001 0,020 0,045 0,001 2,011 4,47 1581 

Aver 0,036 0,033 1,033 0,001 5,007 6,44 1728,13 

Max 0,213 0,052 6,989 0,002 9,484 7,38 1828 

60 cm 

Min 0,006 0,013 0,022 0,001 1,951 4,93 1618 

Aver 0,089 0,024 0,662 0,001 5,628 6,62 1841,20 

Max 0,437 0,047 3,333 0,001 9,535 7,51 2720 

 

Vo všeobecnosti nízke hodnoty vylúhovateľnosti pomocou CaCl2, rovnako ako 

v prípade vodného výluhu, pravdepodobne súvisia s prítomnosťou prvkov vo forme 

stabilných minerálnych fáz zapríčiňujúcich retenciu kovov v podmienkach aplikácie slabých 

extrakčných činidiel. Nakoľko zloženie výluhov získaných pomocou roztoku CaCl2 do istej 

miery koreluje s množstvom prvkov prístupných pre rastliny, stanovenie obsahov rizikových 

kovov v ich biomase naznačuje potreby ďalšieho terénneho a experimentálneho štúdia. 

 

Záver 

Prvé výsledky zo štúdie mobility a bioprístupnosti Hg a iných prvkov v pôdach 

opusteného Hg ložiska Merník poukázali na veľmi nízky podiel príslušných frakcií. Výsledky 

môžu odrážať viaceré geochemické osobitosti vystupovania sledovaných prvkov 

v antropogénne ovplyvnených pôdnych profiloch, napríklad výskyt kovov v stabilných 

minerálnych fázach, alebo vlastnosti samotných pôdnych substrátov, ako aj silu aplikovaných 

extrakčných činidiel. Ako zaujímavé sa javí ďalšie štúdium správania sa kovov za iných 

podmienok, napríklad v prípade vystavenia substrátov činidlám s nízkymi hodnotami pH 

(kyselina octová, dusičná atď.). Kyslá extrakcia pripadá do úvahy najmä v dôsledku 

permanentnej tvorby banských výluhov v reálnych podmienkach územia, schopných 

zásadným spôsobom vplývať na charakter správania sa nielen Hg, ale aj iných prvkov. Nízky 

podiel kovov stanovený v prípade extrakcie pomocou CaCl2 naznačuje pomerne nízku 

prístupnosť prvkov v prípade rastlinnej biomasy, ktorú je potrebné overiť terénnym 
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a experimentálnych štúdiom reálneho zastúpenia kovov v „živej hmote“. 
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Abstract 
Influence of iron (III) oxide and silicon dioxide on pellet formation of microscopic filamentous fungi 

Aspergillus niger. 

The aim of this contribution is to asess the influence of iron (III) oxide and silicon dioxide on pellets 
growth of the microscopic filamentous fungi Aspergillus niger. Two strains of A. niger from different location 
were used to compare. The substrates obtained from these sites differ in various pH values (pH/H2O 3 -5.3). 
Pellets of microfungi A. niger were cultivated in media with addition of iron (III) oxide and silicon dioxide (1g). 
The presence of iron influenced the size of pellets in both strains of A. niger. Results of this study point to the 
inhibition effect on the pellets of microscopic filamentous fungi oxide as well as correlation of pellet size with 
density of pellets. 
 

Keywords: microscopic fungi; Aspergillus niger; pellets; iron (III) oxide; silicon dioxid 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikroskopické vláknité huby okrem toho že sú frekventovanou súčasťou väčšiny pôd 

a sedimentov, majú aj veľké praktické využitie, napríklad vo farmaceutickom priemysle a v 

procesoch zameraných na dekontamináciu rôznych kvapalných substrátov. V priemysle sa 

biomasa mikroskopických vláknitých húb využíva v rôzných formách, pri ktorých významnú 

úlohu má aj veľkosť a morfológia peliet týchto húb [1]. Tvorbu peliet ovplyvňuje veľké 

množstvo faktorov, napríklad stupeň turbulencie kultivačného média, jeho teplota, pH a 

prítomnosť rôzných tuhých zložiek [2].  Vo všeobecnosti platí, že pre priemyselné využitie sú 

výhodnejšie pelety mikroskopických vláknitých húb s menším rozmerom [3].  

Cieľom tejto práce bolo zistenie vplyvu prítomnosti dvoch práškových anorganických 

látok v kultivačnom médiu, na rast mikroskopickéj vláknitej huby Aspergillus niger. Pre 

experimenty bol zvolený oxid železitý a oxid kremičitý. Tento výber bol zdôvodnený tým, že 

obe látky sú bežnou súčasťou minerálnej zložky mnohých pôd a z predchádzajúcich našich 

štúdií vyplynul predpoklad, že tieto látky by mohli výrazne ovplyvniť rast mikroskopických 

vláknitých húb [4,5]. Vedľajším cieľom tejto práce bolo zistenie objemovej hustoty peliet  
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mikroskopických vláknitých húb. Tento cieľ vyplynul z predbežného zistenia, že v závislosti 

od veľkosti peliet sa mení aj ich objemová hustota. 

 

Materiál a metódy 

 

Použité kmene druhu A. niger boli izolované z dvoch lokalít, ktorých pôdna reakcia 

bola v rozmedzí pH 3 - 5 (silne kyslé až kyslé prostredie). Kmeň A. niger (An - P) pochádza z 

riečneho sedimentu rieky Blatina v environmentálne zaťaženej oblasti Pezinok s obsahom 

arzénu (363 mg/kg) a antimónu (93 mg/kg). Riečne sedimenty danej oblasti sú veľmi kyslé až 

kyslé (pH H2O/KCl=5,3/4,8). Druhý kmeň A. niger (An - Š) bol izolovaný z oblasti Šobov pri 

Banskej Štiavnici. Nachádza sa tu extrémne kyslá pôda (pH H2O/KCl=3/2,7); ide o 

kontaminovanú a erodovanú oblasť s vysokým obsahom hliníka a železa. Pôdnym typom je 

kambizem dystrická bez vegetácie [6].  

 

Kutlivácia peliet 

Pelety sme pripravili pridaním 5 ml vodnej suspenzie konídií zo zásobneho roztoku do 

45 ml kultivačného SDB média (Sabouraud Dextrose Broth Liquid Medium, Himedia, 

Mumbai, India). Následne sme do  kultivačneho média pridali práškový oxid železitý  v 

množstve 1 g. Kultivácia prebiehala počas 5 dní pri laboratórnej teplote 25 °C v 250 ml 

Erlenmayerových bankách. Banky boli umiestnené na trepačke typu Unimax 2010 (Heidolph, 

Germany). Zariadenie bolo nastavené na frekvenciu 135 otáčok za minútu. Po ukončení 

experimentu boli pelety mikroskopickej vláknitej huby A. niger prefiltrované, premyté 

destilovanou vodou a preložené do Petriho misiek. Postup bol rovnaký aj pri kultivácii druhu 

A. niger s oxidom kremičitým. 

 

Stanovenie veľkosti peliet 

Veľkosť peliet bola zistená po preliatí kultivačného média s peletami do priehľadnej 

sklenenej Petriho misky (Obr. 1.). Počet peliet na miske sa v závislosti na ich veľkosti 

pohyboval v rozsahu niekoľkých jednotiek až po niekoľko stoviek. Vo všetkých prípadoch sa 

však jednalo o štatisticky významné množstvo, pretože v týchto peletách bol kumulovaný 

celý hmotnostný podieľ biomasy reprezentovanej mikroskopickými vláknitými hubami. 

Veľkosť peliet bola zistená z fotografickej snímky Petriho misky umiestnenej na podložke s 

pravouhlým čiarovým rastrom so známou vzdialenosťou rozostupu čiar. 
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Chrakteristika práškových foriem oxidu železitého a oxidu kremičitého 

V experimentoch boli použité jemné prášky oxidu železitého a oxidu kremičitého s 

veľkosťou častíc menšou ako jeden mikrometer. Dodávateľom bola firma Sigma- Aldrich. 

Čistota oboch chemikálií spadala do kategórie p.a. 

 

Stanovenie objemovej hustoty peliet 

Stanovenie objemovej hustoty peliet mikroskopických vláknitých húb bolo založené 

na postupnom zvyšovaní hustoty kvapalného média  (v ktorom boli pelety dispergované) až 

do stavu, keď sa pelety v ňom vznášali bez tendencie buď sa usadzovať na dne nádoby alebo 

koncentrovať sa na hladine kvapaliny. Pre tento účel sa využilo postupné zvyšovanie 

koncentrácie vodného roztoku chloridu sodného. Jeho hustota bola následne zistená presným 

ponorným hustomerom vybraným pre príslušný koncentračný rozsah roztoku. Stanovenie 

hustoty sa vykonalo v odmernom valci s objemom 500 ml. 

 

Výsledky a diskusia 

Velkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby A. niger po kultivácii s prídavkom oxidu 

železitého a oxidu kremičitého je uvedená v Tab. 1. Rozdielne veľkosti peliet sú zrejmé ako v 

porovnaní s kontrolnou vzorkou, tak aj pri porovnaní uvedeného kmeňa húb z dvoch rôzných 

lokalít.  

 
Tab. 1. Priemerná velkosť peliet mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger po kultivácii s 

prídavkom oxidu železitého a oxidu kremičitého. Veľkosti peliet sú uvedené v milimetroch. 

Vzorka An - Š An -P 

Pôdna reakcia (pH) pH H2O/KCl=3/2,7 pH H2O/KCl=5,3/4,8 

Referenčná vzorka (An-K) 2,16 5,70 

Oxid kremičitý 7,8 13,75 

Oxid železitý 4,11 1,21 

 

Kmeň mikroskopickej vláknitej huby druhu A. niger izolovaný z riečneho sedimentu v 

lokalite Pezinok (An-P) vytváral väčšie pelety ako druh A. niger izolovaný z lokality Šobov 

(An-Š). Hlavným rozdielom v týchto lokalitách bola pôdna reakcia, ktorá bola v lokalite 

Šobov výrazne kyslejšia (pH H2O/KCl=3/2,7) ako v lokalite Pezinok (pH H2O/KCl=5,3/4,8). 

Rozdiely vo veľkostiah peliet sú viditelné aj z Obr. 1.  
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Priemerné veľkosti peliet kultivovaných s prídavkom oxidu kremičitého boli u oboch 

kmeňov väčšie v porovnaní s referenčnými vzorkami. Nárast predstavoval 141% (vzorky An -

Š) a 261% (vzorka An-P) vzhľadom k priemernej veľkosti peliet v referenčnej vzorke. Tento 

vplyv je v rozpore s doterajšími pozorovaniami pri kultivácii peliet s inými anorganickými 

látkami, u ktorých sa jednoznačne preukázal inhibičný účinok formou redukcie veľkosti peliet  

[7,8,9]. 

Priemerné veľkosti peliet kultivovaných s prídavkom oxidu železitého boli v jednom 

prípade približne o 90  % väčšie ako tieto veľkosti u porovnávacej vzorky, kým v druhom 

prípade tento pokles predstavoval 79 %. Z uvedeného nemožno urobiť jednoznačné závery o 

jednotnom vplyve oxidu železitého.  

Hustota všetkých skúmaných peliet sa pohybuje v pomerne úzkom intervale od 1,100 

do  1,155 g/cm3 (Tab. 2.). To znamená, že najvyššia hustota peliet je približne o 5 % vyššia 

ako ich najnižšia hustota. Tento úzky interval zabraňuje vysloviť jednoznačné závery o 

vplyve prídavku oboch oxidov na objemové hustoty peliet. Vo všeobecnosti sú tieto hustoty  

výslednicou vplyvu týchto látok na rast peliet a zároveň aj vplyvu spojeného so 

zakomponovaním ich častíc do štruktúry peliet (ten túto hustotu posúva smerom k vyšším 

hodnotám). Napriek uvedenému sa zdá, že hustota peliet sa vo všeobecnosi zvyšuje s ich 

veľkosťou. 
 

Tab. 2. Hustota peliet dvoch kmeňov mikroskopickej vláknitej huby A. niger kultivovaných s práškovými 
minerálmi. Hustota peliet je uvedená v g/cm3. 

  

Vzorka Referenčná vzorka Oxid železitý Oxid kremičitý 

An- Š 1,140 1,135 1,155 
An- P 1,055 1,100 1,130 
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Obr. 1. Pelety mikroskopickej vláknitej huby A.niger z lokalít Pezinok (An-P) a Šobov (An-Š), kultivované 
samostatne (kontrolná vzorka) a s prídavkom oxidu železitého a oxidu kremičitého. 

 

Záver 

Vyššie uvedené experimenty nepotvrdili doteraz pozorovaný jednoznačný inhibičný 

účinok anorganických partikulárnych látok na rast peliet mikroskopických vláknitých húb. 

Zistenie, že objemové hustoty peliet sa zvyšujú s nárastom ich veľkostí má pravdepodobne 

všeobecnú platnosť. Napriek tomu, že rozptyl týchto hustôt je minimálny, možno 

predpokladať, že v podmienkach priemyselného využívania peliet nebude tento vplyv 

zanedbateľný.  Dôvod je ten, že významne ovplyvňuje hydrodynamické podmienky v 

technologických zariadeniach využívajúcich pelety mikroskopických vláknitých húb. 
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Abstract 
Geochemistry and stage of development of durbachite weathering crust in southern part of the Třebíč 

Pluton 
This study is focused on development two weathering profiles developed on durbachites rocks, one 

profile is located on southern edge of the city Třebíč (191GCB0001) and the secondis located in village 
Petrůvky. Both profiles were dig up, documented and all samples was analyzed on laser granulometer and by 
gamma spactrometry.  Part of these samples were send to Acme laboratories for Total Whole Rock 
Characterization (LF202). From these result were calculated weathering indices CIW and WIP. Results shown, 
WIP have better usage on weathering profiles developer on durbachites. Both indices show that profile 
191GCB0002 is more weathered than 19GCB0001. Element analysis shown, that Ba and Sr are bound in 
structures of plagioclase and amphibole on profile 191GCB0001 and on the second profiles are these elements 
bound in structures of plagioklase and K- feldspars. On the other hand this slightly bound in zirkon, U have 
boundaries with clay minerals and carbonates. 
 

Keywords: Geochemistry; Třebíč Pluton; durbachite; weathering; element analysis; uranium; WIP 

 

Úvod a formulace cíle 

Tato práce mi byla zadána na podmět v rámci projektu 546005 „Zhodnocení 

geologických a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální 

vhodnosti pro umístění HÚ – EDU západ“ a vzniká ve spolupráci s Českou geologickou 

službou. Jedná se o komplexní průzkum horninového prostředí za účelem výběru lokalit 

potenciálně vhodných pro vybudování úložiště jaderného odpadu. Práce se zabývá 

komplexním studiem dvou zvětrávacích profilů vyvinutých na durbachitovém podloží v jižní 

části třebíčského plutonu. Profil 191GCB0001 je na mapovém listu 23-42-4 a profil 

191GCB0002 je na listu 23-44-2. 

Třebíčský masiv je rozsáhlé těleso s rozlohou okolo 540 km2. Typický je svým 

trojúhelníkovým obrysem. Rozkládá se mezi Polnou, Jaroměřicemi nad Rokytnou a Velkou 

Bíteší.  Stavba plutonu je etmolitová. [1]. Z petrografického hlediska je složení hornin 

třebíčského masivu poměrně pestré. Vedle hlubinných vyvřelin jsou přítomny i žilné horniny 

jako pegmatit, aplit a lamprofyr, z metamorfovaných hornin se místy vyskytují migmatity [2]. 
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Materiál a metody 

Syenity amfibolicko-biotitické žuly se označují jako durbachity. Durbachitické 

horniny jsou vysoce hořečnaté (3,2–10,4 hm % MgO), bohaté na Cr, Rb, Cs, Ba, U a Th, ale 

mají neobvykle nízké obsahy CaO a Sr a vysoký poměr Rb/Sr [3].Durbachity se v Českém 

masivu vyskytují v jižních Čechách, na Šumavě a na západě Moravy. Velká tělesa 

ultrapotasických hornin durbachovité série včetně třebíčského plutonu leží především v 

moldanubiku Českého masivu. Podobné horniny jsou známy ze Schwarzwaldu v Německu, 

Vogéz ve Francii [4] a z lugika na území polska. [5] 

První etapa studia byla terénní a probíhala na podzim roku 2016. Byly vybrány dvě 

vhodné lokality pro vykopání půdních profilů a odebrání vzorků. První lokalita 

191GCB0001leží na jižním okraji města Třebíč. Druhá lokalita 191GCB0002 leží v obci 

Petrůvky ve svahu na okraji rybníka. Profil byl začištěn a vzorky se odebíraly od báze 

směrem k povrchu, aby nedošlo ke kontaminaci vzorků spadem z vyšších míst. Z báze profilu 

byl k analýzám odebrán vzorek nezvětralé horniny. Vzorky byly posléze vysušeny a prosety 

na 2 mm sítě a podsítná frakce byla dále použita na další měření.   

Z nepřesetého vzorku byl vybrán organický detrit a odebrán reprezentativní vzorek, 

ten byl posléze rozemlet na analytickou jemnost a v rámci projektu 546005 ČGS odeslán do 

laboratoří Acme Analytical Laboratoeies Ltd na chemickou analýzu (LF202 – Total Whole 

Rock Characterization). 

Byla použita gamaspektormetrie, pomocí které byly měřeny odebrané vzorky, jež byly 

pouze zbaveny organického detritu. Měření probíhalo na gamaspektrometru RT-50 (Georadis, 

s.r.o., ČR), který je na Ústavu geologických věd Masarykovy Univerzity. Měřily se 

koncentrace K, U a Th. Z výsledků byly vytvořeny grafy závislostí koncentrace těchto prvků 

na hloubce. 

Měření zrnitosti probíhalo na Geologickém ústavu Akademie věd v Praze na přístroji 

Cilas Particle Size Analyzer 1190. Pro lokalitu 191GCB0001 byli změřeny vzorky 10–80 cm 

a pro lokalitu 191GCB0002 0–80 cm. Pro měření zrnitosti byla použita podsítná frakce, této 

jemnozemě bylo nasypáno 5 g do aprovety a zalito 15 ml 10 % KOH. Vzorky se daly 

odstředit, potom byl odlit roztok KOH a vzorky se dolily 20 ml demineralizovanou vodou. 

Před odpipetováním vzorku do přístroje byl roztok rozvířen na přístroji Lab Dancer, aby byl 

vzorek co nejvíce reprezentativní. Z výsledků z granulometru byly vytvořeny křivky 

zapomocí vzorce [I.] [6]a byla spočítána průměrná velikost zrn pro každý vzorek. 
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Mz = (P(16) + P(50) + P(84))/3 [I.] 

 

Za účelem posouzení stupně vývoje studovaných zvětrávacích profilů výpočtu bylo 

využito dvou zvětrávacích indexů: Chemical Index of Weathering a Weathering index of 

Parker a na základě vzorců [II.], [III.] [7]. Tyto vzorce byli použity protože nebyla zjištěna 

přítomnost karbonátů. Pro výpočty byli všechny koncentrace přepočítány na molární 

hmotnosti. 

 

CIW = 100 × [Al2O3 / (Al2O3 + CaO* + Na2O)] [II.] 

WIP = 100 × [(2Na2O/0,35) + (MgO/0,9) + (2K2O/0,25) + (CaO*/0,7)] 

 
[III.] 

 

Výsledky a diskuse 

Studované profily jsou vyvinuty na melanokratních biotit amfibolitických syenitech, 

přičemž půdy vyvinuté na obou zvětrávacích profilech představují kambizemě. Profily obou 

půd jsou vzájemně velmi podobné. 

Koncentrace Ba (Obr. 1.A) na lokalitách jsou oproti ostatním prvkům vyšší, a to až 

o tři řády. Na profilu 191GCB0001 byla nejvyšší koncentrace Ba zjištěna v hloubce 30 cm 

(1930 ppm), koncentrace se posléze výrazněji sníží v hloubce 50 cm na 1590 ppm. 

Koncentrace v nezvětralé hornině je pak poněkud nižší (o ~ 130 ppm) než ve zvětralině, která 

se nachází bezprostředně nad horninou. Lokalita 191GCB0002 vykazuje trend nárůstu 

koncentrace Ba v celé hloubce profilu s nevyšší koncentrací na bázi (~1500 ppm). Hodnoty 

koncentrace Ba jsou zde oproti lokalitě 191GCB0001 nižší, a to až o 500 ppm. 

Koncentrace Sr (Obr. 1.B) v profilu 191GCB0001 má poněkud složitější průběh než v 

profilu 191GCB0002. V hloubce 30 cm dosahuje koncentrace maxima, a to 390 ppm.  

V 50 cm je vidět znatelný propad na 320 ppm, koncentrace pak opět naroste a zvětralina v 70 

cm má větší koncentrace než nezvětralá hornina. U profilu 191GCB0002 lze vidět jasně 

patrný trend nárůstu koncentrace Sr směrem k bázi profilu, koncentrace Sr jsou zde však 

přibližně o 100 ppm nižší než u profilu 191GCB0001. 

Uran i thorium (Obr. 2.) vykazují stejné křivky jako při chemické analýze. Díky 

možnosti měření více vzorků nám grafy ukazují nabohacení v 60 cm místo 50 cm při 

chemické analýze. Th vykazuje i stejný propad v koncentraci při 70 cm. Jediné, co se liší tak 

je mírně opačný trend u nezvětralé horniny. Gama spektrometrie nám ukazuje mírný pokles 
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oproti zvětralině. Draslík, na lokalitě 191GCB0002 má vzestupný trend směrem do podloží, 

ve 20 cm ale můžeme vidět mírný pokles v koncentraci oproti dalším měřením. Hodnoty 

koncentrací K na lokalitě 191GCB0001 neukazují žádný významnější trend hodnoty jsou v 

celém profilu srovnatelné bez větších odchylek. Výsledky gama spektrometrie na lokalitě 

191GCB0002 zcela potvrzují trendy chemické analýzy. Všechny výraznější výchylky jsou ve 

stejných hloubkách jako při chemické analýze i trend u zvětraliny a nezvětralé horniny je 

stejný. 

 
Obr. 1. Vertikální průběh koncentrace Ba (A), Sr (B), SiO2 (C), Al2O3 (D) ve zvětrávacích 

profilech lokalit 191GCB0001 a 191GCB0002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2. Koncentrace U, Th a K zjištěná gamaspektrometricky na vzorcích z profilů 191GCB0001 a 

191GCB0002. 
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Závěr 

Studované profily se vyznačují výrazně vyvinutým zvětralinovým pláštěm a jsou 

postihnuty vnitropůdním zvětráváním. Profil 191GCB0001 byl podle přítomnosti  

Bv-horzizontu klasifikován jako kambizem modální a profil 191GCB0002 podle přítomnosti 

horizontu Bvg jako kambizem oglejená. Na základě chemického a mineralogického složení 

můžeme předpokládat že půdy vznikly zvětráváním durbachitů. 

Zvětrávací index WIP dobře ukazuje intenzitu zvětrávání ve vertikálním směru, 

přičemž výsledky jasně dokládají, že zvětrávání se zvyšuje od báze profilu směrem k 

povrchu. Tento trend byl vidět na obou profilech. Naopak index CIW je na profilu 

191GCB0001 neprůkazný, na profilu 191GCB0002 můžeme vidět mírný trend zvětrání od 

báze profilu k povrchu. 

Ačkoliv hodnoty indexu WIP ukazují vzrůstající intenzitu zvětrávání směrem k povrchovým 

horizontům, zrnitostní analýza u profilu 191GCB0001 dokládá ve svrchních horizontech 

přítomnost hrubozrnnější složky. Tato skutečnost ukazuje, že tento profil byl ve svrchních 

horizontech mechanicky promísen. Je pravděpodobné, že k tomuto promísení došlo v 

důsledku orby.  

Na obou lokalitách jsou zvýšené koncentrace Ba. Ba a Sr se na profilu 191GCB0001 

neváží do struktury jílových minerálů, ale váží se do struktur plagioklasů. Toto tvrzení 

podporují silné pozitivní korelace Ba vs. Na2O (R2 = 0,946) nebo Ba vs. Al2O3  

(R2 = 0,956). Pozitivní korelace Ba a Sr vs. K2O (Ba: R2 = 0,924 Sr: R2 = 0,919) nebo s 

Na2O (Ba: R2 = 0,946 Sr: R2 = 0,985) v profilu 191GCB0002 ukazují, že Ba a Sr se tu vážou 

do struktur plagioklasů a K-živců. Ba a Sr se pravděpodobně částečně váže i do karbonátů. 

Thorium na obou lokalitách vykazuje pouze pozitivní korelaci se Zr, proto se dá 

usuzovat, že je tu Th vázáno v zirkonu. Uran má pak na profilu 191GCB0001 tendenci vázat 

se do monazitu a karbonátů, přičemž tento předpoklad potvrzují korelace s P2O5 (R2 = 0,786) 

a CaO (R2 = 0,808). Na lokalitě 191GCB0002 je U vázán do jílových minerálů a zřejmě i do 

karbonátů. 
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Abstract: 
Quality of Juniper Oil in the South Slovakia and it’s Industrial andCurativeUtilization 
Common juniper, (Juniperus communis L.), is a shrub or tree species belonging to the Cypress family 

(Cupressaceae). It has wide ecological amplitude and the aromatic plants occur abundantly in dry sunny 
hillsides. The essential oil is distilled from the fresh and dry black, ripe berries. Juniper essential oil (Oleum 
juniper) is transparent, fluid and colourless, sometimes with a tinge of greenishyellow. The principal essential oil 
constituent is pinene, which has two main isomers, α– and β-pinene; α-pinene is the dominant. The principal 
properties of the oil are antiinflammatory, anti-microbial, anti-septic and diuretic. Juniper berries with a high 
pinene contents are an important and essential raw material in the distilled spirits industry. “Borovicka”, as 
Slovak national alcoholic beverage, is a spirit made from the fruits. The results of essential oil qualitative-
quantitative characteristics show great differences among juniper raw materials harvested in the Cerova 
Highlands – Chramec Area (the South Slovakia), where its biotopes are occurred on large areas (319.44 ha). 
Keywords: Berries; Cancer; CurativeEffects; Juniper; Pinene; Spirits 
 
Úvod a formulácia cieľa 

Borievka obyčajná (Juniperus communis L.) je pomaly rastúci ihličnatý ker patriaci do 

čeľade Cupressaceous, vyskytujúci sa hlavne v miernych a subtropických oblastiach severnej 

pologule. Ide o vetrom opelené, dvojdomé rastliny, pričom samčie a samičie kvety rastú na 

samostatných rastlinách. (Cooper et al., 2010). Samičie jedince produkujú mäsité šišky 

(galbule, obyčajne označované ako bobule, kvôli ich mäsitej štruktúre), ktoré sú najprv 

zelenej farby a vydržia 2-3 roky, kým dosiahnu výraznú fialovú farbu (Ward, 2010). Klíčenie 

vyžaduje prechodcez črevo vtáka, alebo ak padne z kríka na  zem, trvá to približne 1-2 roky, 

aby sa šišky mohli rozpadnúť a odhaliť semeno. Vďaka svojmu bývalému hojnému 

zastúpeniu v našej krajine je borievka spojená s výrobou nápoja „borovičky“ a bohatým 

folklórom s rozličným etno-botanickým využitím vrátane medicínskeho, veterinárneho a 

kulinárskeho použitia.  

 

Materiál a metódy 

Celková plocha borievky obyčajnej zaznamenaná v Cerová vrchovina, ktorá sa 

nachádza v katastrálnom území Rimavskej Soboty, bola 463,58 ha. Boli mapované4 lokality v 

oblasti Chrámec (319,44 ha), 2 z Vlčej doliny (bez spásanej plochy) a 2 z Teplej doliny 

(neriadené spásanie dobytkom), ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území CHKO Cerová 

Vrchovina . Pozorovania prebiehali medzi májom a októbrom v priebehu rokov 2016-2017. 

Veľkosť borievkovej populácie na každom mieste bola stanovená kráčaním po obvode 
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všetkých existujúcich kríkov a georeferencovanie hranice ohraničenia pomocou zariadenia 

Garmin 60 GPS. Zaznamenávali sme nadmorskú výšku (metre nad hladinou mora), sklon 

(odhadnuté podľa oka s presnosťou na 5°) a svahovitosť terénu (tabuľka 1). Taktiež sa 

odobrali vzorky pôdy na analýzu v laboratóriu, kde sa určili typy piesčitej pôdy. Z každej 

skúmanej lokality sa zozbieral výber zrelých bobúľ, aby sa zistila ich hmotnosť, na izoláciu 

esenciálneho oleja a stanovenie hlavných obsahových zložiek. 

Každá vzorka borievkových plodov s hmotnosťou 25 g bola zomletá v mixéri. 

Esenciálny olej z tohto surového materiálu bol pripravený hydro-destiláciou (2 hodiny) v 

prístroji Clevengerovho typu podľa Európskeho liekopisu a zmes hexánu bola použitá ako 

katalyzátor, teda zberné rozpúšťadlo. Esenciálny olej bol skladovaný pred identifikáciou 

zloženia pod dusíkom N2 pri teplote +4 °C v tmavom priestore. GC-FID analýza 

borievkových éterických olejov sa uskutočnila použitím plynového chromatografu Vega 

Series Carloerba Gas Chromatograph, pripojeného k integrátoru Spectrophysics SP 4270. Pre 

nasledujúce prevádzkové podmienky boli použité: kolóna DB5, 30 m x 0,32 mm i.d., hrúbka 

filmu: 0,25 mm, nosný plyn: dusík, nastavený na prietok 1 ml / min, teplota vstrekovania a 

FID detektorov: 220 °C resp. 250 °C. Obsahové zložky boli identifikované pomocou ich GC 

retenčných časov a výsledné hodnotyboli porovnávané s literatúrou. Štandardy olejových 

zložiek na porovnanie dodali Extrasynthese Ltd. a Sigma-Aldrich. 

Výsledky sú uvedené v percentách. Percento plochy jednotlivých chromatografických 

píkov sa vypočítalo na základe plochy jednotlivých píkov k celkovému pomeru plochy píku. 

Štatistická analýza sa uskutočnila s použitím intervalov spoľahlivosti (n = 6) na významnej 

úrovni p <0,05 s výpočtom cez priemer, štandardnú odchýlku a štandardnú chybu. 

 

Výsledky a diskusia 

V súčasnosti sa populácia borievok nachádza v širokom spektre otvorených biotopov, 

v rôznych výškach a rastie v širokom spektre pôdnych typov (Cooper et al., 2007). Druh má 

nízku toleranciu k zatieneniu (Grubb et al., 1996) a postupne mizne z lesov. Dôkazom tohto 

tvrdenia sú hmotnosti 100 kusov zrelých bobúľ, ktoré sú uvedené v tabuľke 2. Výrazne 

najmenšie a najľahšie plody (10,99 g ± 0,10) sa odobrali na lokalite č. 1, kde rastliny borievky 

rastú s ďalšími drevinami. Tie vytvárajú čiastočne tieňovú a konkurenčnú pozíciu. Z 25 g 

vzoriek suchého ovocia sa získali svetložlté alebo bezfarebné éterické oleje. Výťažok sa 

pohyboval od 0,9 do 1,8% (obj./hm.) Na báze suchej hmotnosti (tabuľka 3). 

Reafirm má na lokalite č. 1 najmenšie množstvo esenciálneho oleja na báze sušiny 

bobúľ borievky (0,90% ± 0,15). Borievkové bobule zvyčajne obsahujú 0,2 - 3,4% α-pinénu, 
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zvyčajne 1,0 - 2,0% éterických olejov, v závislosti na zemepisnej polohe, nadmorskej výške, 

zrelosti a iných faktorov, vrátane stresových faktorov na mieste rastlinnej populácie rastu 

(Small, 1997). Esenciálny olej z borievky sa skladá prevažne z monoterpénov (cca 58%), 

hlavne α - pinénu, β - myrcénu a sabinénu (Duke et al., 2002). V tabuľke č. 4 je uvedené 

hlavné chemické zloženie éterických olejov rôzneho rastlinného pôvodu z južného Slovenska 

a taktiež frakcie monoterpénových uhľovodíkov v éterických olejoch. Obsah monoterpénu, a-

pinénu, sa drasticky menil podľa miesta zberu (tabuľka 4). Zistilo sa, že je hlavnou zložkou s 

najvyšším obsahom 48,00 ± 4,10 v borievkovom oleji na lokalite č.4. Myrcén, ako olefínový 

prírodný organického monoterpén nebol diferencovaný. 

α-Pinén je organická zlúčenina triedy terpénov, jeden z dvoch izomérov pinénu. Štúdia 

Kusuhara a jeho tímu (2012) na myšiach prvýkrát ukázala, že pinén môže spomaliť rast 

nádorov, ale nedokážeme identifikovať mechanizmus, prostredníctvom ktorého pracoval. 

Štúdia z roku 2013 skúmajúca jeho účinky na neuroblastómové bunky zistila, že pinén znižuje 

proliferáciu rakovinových buniek (Elanur et al., 2013). Nakoniec sa ukázali výsledky, že 

pinén bol tiež užitočný pri zmierňovaní poškodení karcinómu hepatómu a bol vyhodnotený 

ako potenciálny protinádorový liek (Chen et al., 2014). Pri výrobe „Borovičky“ - slovenského 

alkoholického nápoja sú hlavnými zložkami: alkohol, borievkové bobule (destilát z bobúľ) a 

voda. Výrobcovia obľúbeného alkoholického nápoja uchovávajú v pôvodnú receptúru z 

druhej polovice 18. storočia. Podľa nedávnej slovenskej legislatívy musí mať Borovička 

minimálny obsah alkoholu 37,5% a viac (až 60%) s arómou, ktorá je podobná aróme 

borovice, ale je viac korenistá, horúca a balzamiková s trochu horkastou chuťou. Táto vôňa 

závisí od zloženia esenciálneho oleja z borievky, ktorý je bohatý na pinénové zložky. 

 

Tab. 2. Porovnanie hmotnosti 100 ks zrelých bobúľ z rôznych lokalít ich výskytu 

Lokalita: x [ g ] σ se x + t × se 
[g] 

Celková 
hmotnosť 
vzorky [g]  

1. 10.99 0.09 0.040 10.99±0.10 153.48 
2. 15.8 0.19 0.085 15.08±0.22 371.55 
3. 14.4 0.15 0.067 14.04±0.17 425.98 
4. 14.64 0.14 0.060 14.64±0.15 543.90 

Legenda: x– priemer, σ: štandardná odchýlka, se: štandardná chyba, x + t × se: intervaly spoľahlivosti na významnej úrovni p <0,05 
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Tab. 3. Výťažok esenciálneho oleja z borievky v% (v / w, 
vyjadrený v sušine) \ t 

Lokalita: Číslo lokality Výťažok esenciálneho 
oleja 

Vlčia dolina 
1 0.90±0.15 

2 1.80±0.20 

Teplá dolina 3 1.60±0.15 
4 1.40±0.25 

 

Tab. 4. Zloženie esenciálneho oleja (> 0,1%, aspoň v jednej vzorke oleja) bobúľ 
borievok rastúcich v Cerovej vrchovine - Chramec (Južné Slovensko) 

Hlavné obsahové 
zložky 

GC-FID 
tR (min) 

Vlčia dolina Teplá dolina 
1. lokalita 2. lokalita 3. lokalita 4. lokalita 

α-pinene 8.28 37.75±2.39 37.50±2,07 45.00±2.60 48.00±4.10 
β-pinene 13.31 2.57±0.92 2.55±0.92 2.51±0.92 2.50±0.92 
sabinene 14.35 19.52±2.07 20.03±1.27 16.78±1.27 22.56±2.90 

β-phellandrene 16.11 0.08±0.01 0.08±0.02 0.07±0.02 0.08±0.03 
camphene 16.53 0.17±0.03 0.35±0.05 0.16±0.02 0.32±0.06 
myrcene 17.16 13.54±1.92 7.58±2,12 9.52±1.92 6.55±3.02 
limonene 19.21 3.03±1.34 1.50±0.92 4.53±0,92 5.50±0.92 

γ-terpinene 19.60 0.30±0.08 0.37±0.11 0.26±0.05 0.36±0.06 
terpinolene 23.69 0.40±0.19 0.40±0.18 0.35±0.07 0.38±0.08 

1-terpinene-4-ol 24.40 1.25±0,85 1.56±0,92 0.95±0,09 0.91±0,09 
β-elemene 35.13 0.30±0.01 0.43±0.02 0.23±0.01 0.38±0.01 

boranylacetate 38.67 0.25±0.05 0.40±0.09 0.48±0.09 0.43±0.09 
γ-elemene 40.62 1.74±0.47 1.16±0.26 1.51±0.11 1.00±0.06 

(Z)-β-farnesene 43.33 1.52±0.29 1.51±0.49 1.35±0.64 1.44±0.29 
α-caryophyllene 45.19 4.51±1.40 8.51±2.62 3.51±1.95 6.31±1.38 
germacrene D 45.98 2.05±0.96 1.58±0.81 1.81±0.95 1.22±0.97 
α-gurjunene 47.59 1.04±0.14 0.42±0.09 1.08±0.05 0.25±0.05 
γ-cadinene 49.41 0.19±0.06 0.27±0.07 0.10±0.03 0.22±0.07 
β-cadinene 50.22 2.40±1.03 3.60±1.10 2.05±0.78 3.53±1.76 
δ-cadinene 53.02 0.21±0.08 1.84±0.84 0.16±0.04 1.54±0.73 

 

Záver 

Získané výsledky naznačujú, že obsah a zloženie éterického oleja z bobúľ borievky 

(Juniperus communis L.) sa líši v závislosti od veku jedincov rastlín a miesta výskytu ich 

populácie. Vysoký obsah α – pinénu v borievke má perspektívu ako potenciálny proti 

nádorový prírodný produkt. Poznanie chemického zloženia suroviny borievky je veľmi 

dôležité pre priemyselnú výrobu alkoholického nápoja Borovička. Vzhľadom na kvalitu 

slovenského národného likéru by mali liehovarnícke spoločnosti uprednostniť naše 
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borievkové plody s najvyšším obsahom pinénu ako zdroj arómy a vône. 
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Abstract 
Ecotoxic influence of mobile aluminium species on oxalic acid production by microscopic fungus 

Aspergillus niger 
Oxalic acid, as a metabolic product of many micro- or macroorganisms, is an important factor for the 

mobilization of many essential or even toxic elements in the soil environment. Regarding this topic, the impact 
of mobile aluminium species on many plant species is well known due to great number of studies. But the lack of 
this kind of research on other organisms prevents us to fully comprehend behaviour of ecosystem as whole. 
Therefore, the objective of our study was to evaluate the influence of aluminium mobile species on the ability of 
microscopic fungus Aspergillus niger to produce and transport oxalic acid into its environment. Exposing the 
fungus to the Al3+ species, we were able to observe significant changes in oxalic acid concentration in fungal 
extracellular space, ranging from 30.9% to over 76.2% inhibition. 
 

Keywords: aluminium; Aspergillus niger; oxalic acid 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Mikroorganizmy vo významnej miere vplývajú na mobilitu prvkov nachádzajúcich sa 

v pôdnom prostredí. To im umožňujú organické alebo anorganické produkty ich metabolizmu 

v dôsledku dejov, ktoré označujeme ako acidolýza, redoxolýza alebo komplexolýza [1, 2]. 

Mikroskopické vláknité huby, ako napríklad Aspergillus niger, produkujú organické kyseliny 

s nízkou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú schopné mobilizovať z pôdnych minerálov alebo 

iónovýmenných fáz pôd esenciálne i potenciálne toxické prvky, akým je napr. hliník [3]. 

K mobilizácii potenciálne toxických prvkov pritom dochádza priamo v dôsledky snahy 

mikroorganizmu získavať minerálne živiny (napr. P, Zn, Fe a i.) z nedostupných zdrojov [4], 

pri rozkladných procesoch [5] nepriamo v dôsledku mikroskopickými hubami vyvolanej 

patogenéze [6]. Z toho dôvodu sme sa rozhodli skúmať vplyv mobilnej špécie hliníka na 

schopnosť mikroskopickej vláknitej huby Aspergillus niger produkovať kyselinu šťaveľovú, 

ktorá predstavuje významný faktor mobilizácie prvkov v pôdnom prostredí. 
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Materiál a metódy 

Pri skúmaní vplyvu mobilnej špécie Al3+ na produkciu kyseliny šťaveľovej 

mikroskopickou vláknitou hubou Aspergillus niger sme zvolili kmeň CBS 140837 zo zbierky 

Botanického ústavu SAV v Bratislave. Dôvody prečo sme zvolili tento druh je jeho 

kozmopolitné rozšírenie v prírodných podmienkach [7] a schopnosť produkovať organické 

kyseliny [8], ktoré tento kmeň produkuje vo vysokých koncentráciách [9]. 

Za účelom hodnotenia vplyvu toxickej špécie hliníka sme použili peletizovanú 

biomasu A. niger, ktorú sme získali inokuláciou 150 ml sterilného média Sabouraud Dextrose 

Broth (Himedia, Mumbai, India) spórami A. niger. Pelety sme kultivovali v konštantných 

laboratórnych podmienkach dynamickým spôsobom pri 160 otáčkach za minútu bez prístupu 

svetla tri dni. Vyrastené pelety A. niger sme následne oddelili od živného média 

a viacnásobným opakovaním mechanickej filtrácie a oplachovania v destilovanej vode sme 

zbavili biomasu zvyškov média. Omyté a pripravené pelety sme preniesli do 150 ml 

modifikovaného média podľa Andersena [10] obohatenému o Al2(SO4)3.18H2O, ktoré 

korešpondovalo koncentrácii 100; 10; 1 alebo 0,1 mg Al3+.L-1. Pre zaistenie vhodných 

experimentálnych podmienok, sme médium podľa Andersena upravili spôsobom, ktorý 

umožňuje dominantnú produkciu kyseliny šťaveľovej (Tab. 1.) a pomocou 0,1 M HCl sme 

upravili pH na hodnotu 3,0. V takto kyslých vodných roztokoch hliník vystupuje skoro 

výlučne ako špécia Al3+ [11, 12], hube pritom toto pH neprekáža. Upravené médium sme 

nechali trepať pri 160 otáčkach za minútu pričom každú hodinu sme odoberali vzorky, 

v ktorých sme pomocou kapilárnej izotachoforézy hodnotili zmeny extracelulárnej 

koncentrácie šťavelanových iónov. 

 

Tab. 1. Zloženie modifikovaného média 
Modifikované médium podľa Andersena [g.L-1] 

(NH4)2SO4 2,5 roztok mikroživín 
Mg2SO4.7H2O 1,0 ZnSO4.7H2O 7,2 
NaCl 1,0 NiCl2.6H2O 0,3 
CaCl2 0,08 MnCl2.4H2O 3,5 
roztok mikroživín 1 mL CuSO4.5H2O 1,3 

 

Výsledky a diskusia 

Ako môžeme z Obr. 1. vidieť, A. niger zreteľne reaguje na prítomnosť Al3+ v médiu 

pri všetkých zvolených koncentráciách hliníka, pričom podľa očakávania, najvýznamnejší 

vplyv bol pozorovaný pri koncentrácii 100 mg Al3+.L-1, pretože s intracelulárnym Al3+ sú 

spájané nežiadúce efekty ako napr. oxidačný stres [13] alebo zmeny v príjme mikro- 
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alebo makroživín [14]. V našom prípade sa prítomnosť 100 mg Al3+.L-1 prejavila na produkcii 

extracelulárneho šťavelanu, ktorá dosahovala hodnotu len 56,7 µmol.g-1 v porovnaní s 238,1 

µmol.g-1 v kontrole, čo zodpovedá približne 76,2% inhibícii v transporte organickej kyseliny.  

 
Obr. 1. Vplyv rôznych koncentrácií Al3+ [mg.L-1] na transport šťavelanu do 

extracelulárneho prostredia A. niger 
 

Pre zhodnotenie zmien transportu organickej kyseliny do extracelulárneho prostredia 

v čase sme podobne ako Erkmen a Alben [15] aplikovali modifikovanú Gompertzovu funkciu 

[16] (na Obr. 1. znázornené prerušovanou čiarou) (I.), umožňujúc nám určiť tieto zmeny 

citlivejšie. Jedná sa o trojparametrovú funkciu kde v našom prípade parameter A predstavuje 

najvyššiu dosiahnutú koncentráciu organickej kyseliny počas experimentu, parameter µ 

špecifický prírastok organickej kyseliny v log fáze syntézy a parameter λ predpokladá dĺžku 

lag fázy. 

 

                                                              𝑦 = 𝐴exp �−exp �µ𝑚 𝑒

𝐴
 (𝜆 − 𝑡) + 1�� [I.] 

 

Vplyv na produkciu a transport organickej kyseliny do extracelulárneho prostredia 

A. niger v závislosti od mobilného hliníka sumarizuje Tab. 2. 

 
Tab. 2. Prehľad parametrov extracelulárnej kyseliny šťaveľovej u Aspergillus niger 

koncentrácia Al3+ extracelulárny šťavelan 
(totálný) 

inhibícia transportu 
voči kontrole 

špecifický prírastok 
(µ) 

mg.L-1 µmol.g-1 % µmol.g-1.min-1 
kontrola 233,1  0,701 

0,1 143,8 39,6 0,404 
1 165,2 30,6 0,497 

10 112,3 52,8 0,496 
100 56,65 76,2 0,176 
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Záver 

Zmeny v transporte kyseliny šťaveľovej do extracelulárneho prostredia zapríčinené 

pôsobením mobilnej špécie hliníka Al3+ sme pozorovali pri všetkých koncentráciách, 

inhibičný trend stúpal v smere 1; 0,1; 10 a 100 mg.L-1 Al3+, kedy pri najvyššej koncentrácii 

hliníka bol pozorovaný pokles transportu kyseliny do extracelulárneho prostredia huby až 

o 76,2% v porovnaní s kontrolou. Tieto zmeny v dôsledku pôsobenia Al3+ budú mať 

v prírodných podmienkach pôd vplyv nie len na zníženie mobility potenciálne toxických 

prvkov, akým je hliník, ale rovnako povedú aj k zníženiu mobility esenciálnych a stopových 

prvkov. 
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Abstract 
Distribution of TiO2 nanoparticles in two soils. 
TiO2 nanoparticles (TiO2-NP) are used in industrial processes like catalysis and many products from 

which they are easily released to the environment, e.g. sunscreens, food additives. After use, they enter sewage 
system and are captured in wastewater treatment plants into activated sludge. This sludge may be applied on the 
agricultural fields as a fertilizer. TiO2-NP also exhibit beneficial effect on plant growth at certain low 
concentrations. In our experiment, we observed distribution between solid and liquid phase of TiO2-NP in two 
soils, an acidic soil (pH = 4,10) and a basic soil (pH =7,98), in a 24-hour batch experiment. The distribution of 
TiO2-NP was very similar between the two soils, with highest Ti content in suspended size fraction of 100 to 
450 nm. Just 3-9% of added nanoparticles stayed in nanoparticulate fraction of 1 to 100 nm in suspension in both 
soils, with larger amount in acidic soil. These findings can help to evaluate fate and mobility in soil and the 
potential risk of release of TiO2-NP to the environment and their use in agriculture. 
 

Keywords: TiO2 nanoparticle; soil; batch experiments; retention; distribution 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Nanočastice TiO2 (TiO2-NP) sú vo zvyšujúcej sa miere aplikované v mnohých 

odvetviach priemyslu, napr. katalýza, solárne panely, ale aj v rôznych komerčných 

spotrebiteľských produktoch vrátane náterov, opaľovacích krémov a aditív do jedla. A taktiež 

sa skúma ich využitie v poľnohospodárstve [1,2]. V rámci ich využívania sa môžu TiO2-NP 

uvoľňovať do životného prostredia. Môžu sa dostávať do odpadovej vody a v čistiarňach 

odpadových vôd sa viazať na čistiarenský kal. Kal musí pre aplikáciu na pôdy spĺňať limitné 

koncentrácie rizikových látok, medzi ktoré Ti nepatrí [3]. Či už aplikáciou čistiarenského kalu 

na pôdu alebo aplikáciou TiO2-NP ako látky zlepšujúcej rast, sa môžu TiO2-NP dostávať do 

pôdy [4]. Vlastnosti, ako pôdna reakcia, obsah humínových látok vrátane humínových kyselín 

(HK), celkový obsah organického uhlíka a percentuálny obsah jednotlivých veľkostných 

frakcii a obsah oxyhydroxidov Fe, Mn, Al môže mať významný vplyv na distribúciu 

a mobilitu TiO2-NP v pôdach. Pôdna reakcia má veľký vplyv na pohyblivosť koloidných 

častíc, keď pri rôznom pH pôd môžu mať TiO2-NP iný povrchový potenciál, vďaka čomu sa 

1332



môžu TiO2-NP správať inak v zásaditej a v kyslej pôde. HK sa v pôdach viažu na povrchy 

TiO2-NP a menia ich správanie v pôdach pomocou zmeny náboja a stérickej stabilizácie [5,6]. 

Cieľom tejto práce bolo zistiť, či sa v dvoch typoch pôd, jednej zásaditej a jednej 

kyslej pôde, líši distribúcia Ti medzi kvapalnou a tuhou fázou pôdy a tak lepšie objasniť 

geochemické správanie TiO2-NP ako formy Ti v pôde. 

 

Materiál a metódy 

Na porovnanie distribúcie TiO2-NP medzi kvapalnou a tuhou fázou v pôdach sa 

použili TiO2-NP s priemerom primárnych častíc 21 nm (nanopowder, ≥99,5 trace metals 

basis, Sigma-Aldrich, 718467). Ako pôda sa použila černozem kultizemná, karbonátová 

(ČMac), ktorá bola odobratá v rámci katastra obce Senec a Kambizem luvizemná 

pseudoglejová (KMlg), ktorá bola odobratá v rámci katastra obce Stará Turá (Tab. 1.). 

Černozem bola vybraná pre jej stredne alkalickú pôdnu reakciu. Vybraná kambizem je pôda 

extrémne kyslá. Pôdy boli vysušené na vzduchu a preosiate na frakciu pod 2 mm. 

 
Tab. 1. Vybrané vlastnosti použitej pôdy. 

Názov vzorky pôdy Senec ČMac 0-15 KMlg (A hor., sonda 10) 

Miesto odberu Severozápad Senca, 
48º13'23"S, 17º23'28"V 

Stará Turá, N48°50.802 
E017°39.481 

Hĺbka odobratej pôdy (cm) 0-15 5-10 

Pôda, druh Hlinitá Piesočnato-hlinitá 

Piesok (%) 34,3 79,2 

Prach (%) 45,8 16,4 

Íl (%) 19,9 4,5 

TOC (%) 2,8 4,73 

Humínové látky (%) 1,12 2,48 

Humínové kyseliny (%) 0,53 0,79 

pHH2O 7,98 4,10 

pHKCl 7,45 3,40 

CaCO3 (%) 3,3 0,4 

Amorfné Fe (%) 4,9 18,3 

 

Pre základný roztok pridávaný do pôd bol vytvorený 1000-násobne koncentrovaný 

roztok umelej dažďovej vody so zložením podobným zloženiu slovenských dažďových vôd. 

Hodnota koncentrácií hlavných iónov sa vypočítala spriemerovaním vážených priemerov 

koncentrácií z piatich rokov (2011-2015) z piatich staníc, ktoré monitorujú koncentrácie 
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znečisťujúcich látok v atmosférických zrážkach na Slovensku [7]. Podľa vypočítaných hodnôt 

sa vytvoril tisícnásobný koncentrát s týmto zložením: 0,2705 g.l-1 NaCl, 1,2397 g.l-

1(NH4)2SO4, 0,3044 g.l-1 NaNO3 a 2,1726 g.l-1 Ca(NO3)2∙4(H2O). 

Suspenzia TiO2-NP sa pripravila pomocou pridania 0,25 ml tisícnásobného 

koncentrátu umelej dažďovej vody, 25 mg nanoprášku TiO2 do 250 ml odmernej banky, čím 

sa vytvorila suspenzia o koncentrácii 100 mg.l-1 TiO2-NP (60 mg.l-1 Ti). Suspenzie TiO2-NP 

boli pred experimentom ponorené do ultrazvukového kúpeľa po dobu 15 min. 

Pre zistenie distribúcie medzi kvapalnou a tuhou fázou boli realizované nádobkové 

experimenty pomocou pridania 0,790 mg buď pôdy ČMac alebo KMlg do 15 ml 

centrifugačných skúmaviek. Umelá dažďová voda bola vytvorená pridaním 0,250 ml 1000-

násobného koncentrátu umelej dažďovej vody do 250 ml odmernej banky doplnenej 

destilovanou vodou. Následne sa do skúmaviek pridalo 15,8 ml suspenzie 100 mg.l-1 TiO2-NP 

ale 15,8 ml umelej dažďovej vody. Vytvoril sa tak pomer kvapalná fáza:tuhá fáza 20:1. Každá 

pôda mala 2 opakovania pre umelú dažďovú vodu a 2 opakovania pre suspenziu TiO2-NP. 

V skúmavkách bol vzduch zastúpený v minimálnej miere a skúmavky boli premiešavané na 

rotátore pri 5 otáčkach za min. po dobu 24 hod a pri teplote 25°C. Pomalé otáčky a nízke 

zastúpenie vzduchu v skúmavke majú priblížiť experiment k stavu, ktorý nastáva pri viazaní 

nanočastíc na častice pôdy v niektorých reálnych podmienkach [8,9]. Po 24 hodinách boli 

skúmavky sekvenčne centrifugované pre oddelenie rôzne veľkých agregátov TiO2-NP v 

supernatante. Zvolené odstredivé sily a časy boli vypočítané podľa Stokesovho zákona [10] 

tak, aby oddelili častice alebo agregáty TiO2 menšie ako 1000 nm (c1000, 700 g, 1 min), 450 

nm (c450, 3500 g, 1 min) a 100 nm (c100, 3500 g, 20 min). Po každej centrifugácii sa odobrali 

2 ml vzorky na analýzu obsahu Ti. Po poslednej centrifugácii sa odobralo 6 ml supernatantu 

do centrifugačných ultrafiltračných jednotiek (Sartorius Vivaspin® 6 ml, 3 kDA, Sigma-

Aldrich), ktoré boli centrifugované 20 min pri 3500 g. Z centrifugačných ultrafiltračných 

jednotiek bol odobratý 1,5 ml filtrátu na analýzu obsahu Ti (c1). Vzorky boli rozložené 

v HNO3 a HF mikrovlnným rozkladom pri 1200 W po 20 min, ktorému predchádzalo 10 min 

zvyšovanie výkonu mikrovlnnej rúry na 1200 W (Anton Paar Multiwave 3000, Graz, 

Rakúsko) a následne bol obsah Ti v nich analyzovaný pomocou ICP-MS (SCIEX ELAN 

6000, PerkinElmer, Waltham, MA, USA). Zo získaných koncentrácií pre jednotlivé 

sedimentované frakcie boli vypočítané koncentrácie v týchto veľkostných frakciách (cA) 450 

až 1000 nm (rovnica I.), (cB) 100-450 nm (rovnica II.), (cC) 1-100 nm (rovnica III.) a (c1) pre 

rozpustené ióny Ti. Pre zistenie koncentrácie Ti z pridaného TiO2-NP sa odpočítala hodnota 

z pôd bez pridaného Ti od výsledkov s pridanými TiO2-NP. 
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cA = c1000 –  c450  [I.] 

cB = c450 –  c100 [II.] 

cC = c100 – c1 [III.] 

 

Uvedené veľkostné frakcie sa vybrali preto, že filtrácia cez 0,45 µm (450 nm) 

membránový filter alebo ekvivalentné oddelenie tuhej frakcie od kvapalnej pomocou 

sedimentácie bolo v minulosti často považované za oddelenie mobilnej, rozpustenej frakcie 

od tuhej frakcie pôd. Koloidy, ktoré sú definované ako častice medzi 1-1000 nm sa považujú 

za pomerne mobilné a môžu vplývať na transport látok v pôde. Frakcia pod 100 nm bola 

zvolená pre zistenie stability TiO2-NP vo forme nanočastíc, resp. zoskupovania do agregátov 

pod 100 nm v kvapalnej fáze. Rozpustná frakcia je dôležitá pre sledovanie miery rozpúšťania 

častíc v daných podmienkach. Na membránových filtroch sa pri filtrácii v nezanedbateľnom 

množstve zachytávajú aj častice oveľa menšie ako je uvádzaný rozmer pórov a preto bola pri 

týchto experimentoch použitá sedimentácia [10,11]. 

 

Výsledky a diskusia 

Hodnoty koncentrácií Ti z TiO2-NP v supernatante v jednotlivých veľkostných 

frakciách (cA, cB, cC, c1) v oboch použitých pôdach možno vidieť na Obr. 1. Distribúcia Ti 

v supernatante bola v oboch pôdach veľmi podobná s mierne vyššou koncentráciou 

vo veľkostnej frakcii 1-100 nm pri KMlg (Obr. 1.). V kvapalnej fáze oboch pôd prevažovala 

veľkostná frakcia 100-450 nm, ktorá tvorila 46,1±0,4% z pridaného TiO2-NP v prípade ČMac 

a 49,2±3,7% u KMlg. Druhú najväčšiu veľkostnú frakciu tvorili častice o veľkosti 450-1000 

nm s 22,6±1,2% u ČMac a 20±3,0% u KMlg (Obr. 1.). Frakcia Ti 1-100 nm tvorila len 4,7 

±2,1% (ČMac) a 8,3±0,5% (KMlg) z pridaného TiO2-NP do pôdy. Rozpustený Ti tvoril len 

veľmi malú frakciu 0,02±0,00% (ČMac) a 0,01±0,01% (KMlg) v pôde, ktorá bola na hranici 

limitu stanoviteľnosti použitej metódy stanovenia Ti. V pôdach sa pri nádobkovom 

experimente viazalo 26,7±2,5% TiO2-NP pri pôde ČMac a 22,5±0,8% pri pôde KMlg. 

Napriek výrazne iným vlastnostiam pôd sa správali nanočastice TiO2-NP v pôdnych 

suspenziách nádobkového experimentu veľmi podobne. Toto podobné správanie mohlo byť 

ovplyvnené rôznymi faktormi. V pôdach majú humínové kyseliny tendenciu stabilizovať 

nanočastice a ich agregáty naviazaním sa na ich povrchy s výsledným negatívnym nábojom 

povrchu v širokej škále pH vrátane pôdnej reakcie pôd použitých v tomto experimente, 

s vyššou absolútnou hodnotou pre viac alkalické pH [6,12]. Zároveň iný obsah veľkostných 
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frakcii pôdy s vyšším obsahom ílovitej a hlinitej frakcie mohol pôsobiť proti zníženému 

zachytávaniu v alkalickej pôde, kde tieto frakcie poskytujú väčší povrch vhodný pre viazanie 

častíc TiO2-NP [13]. Vyšší obsah HK a celkovo humínových látok mohli byť jednou z príčin 

o niečo vyššej koncentrácie TiO2-NP v veľkostnej frakcii 1-100 nm v prípade pôdy KMlg. 

 

 
Obr. 1. Distribúcia Ti z TiO2-NP v kvapalnej a tuhej fáze po 24-hod nádobkových experimentoch 

vyjadrená ako pomer Ti po experimente Ceq v jednotlivých frakciách k pridávanému Ti C0. 
 

Záver 

Distribúcia TiO2-NP v pôdach podlieha komplexným procesom, ktoré môžu 

synergicky alebo antagonisticky na seba pôsobiť. V kvapalnej fáze sa TiO2-NP najviac 

nachádzali ako agregáty o veľkosti 100-450 nm. Poznanie komplexného správania nanočastíc 

v pôdach nám môže pomôcť pochopiť ich geochemické správanie sa, biodostupnosť i 

potenciálnu toxicitu pre pôdne organizmy ako aj odhadnúť ich mobilitu v týchto 

komplexných systémoch a predísť negatívnemu dopadu ich využitia v poľnohospodárstve. 
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Abstract 
Comparison of the rate of water infiltration into soil with a different land use 
The aim of this paper is to compare the rate of water infiltration into soil and selected hydrophysical 

properties of soils with a different land use. The study was carried out on a western slope in the central part of 
the Považský Inovec Mountains, in the protected area Tematínske vrchy hills. Two sites with different land use 
history were studied – one of them is a former field and the second one is an area with xerothermic vegetation 
and has never been agriculturally used. We sampled topsoils from both sites and water infiltration was measured 
directly in the field. Values of maximum capillary capacity, water retention capacity and capillary suction were 
lower on soils from the former field compared to soils with xerothermic vegetation. The rates of water 
infiltration into soil were different in spring and summer period. While in spring period water intiltrated faster to 
soil with xerothermic vegetation, during summer period the rate of water infiltration was significantly higher on 
the former field. 
 

Keywords: soil; land use; infiltration; hydrophysical properties; Tematínske vrchy hills 

 

Úvod a formulácia cieľa 

Citlivosť pôd na zmeny zapríčinené ich rôznorodým využívaním je ovplyvnená 

geografickými, morfologickými a inými špecifickými faktormi danej lokality. Napríklad 

premena lesných ekosystémov na trávne porasty má odlišný vplyv na pôdnu eróziu 

a hydrofyzikálne vlastnosti pôd vo vysokohorských oblastiach v porovnaní s územiami 

rozprestierajúcimi sa na rovinách [1, 2]. 

Rozmanité spôsoby využívania krajiny, ktoré narušujú pôdny kryt majú za následok 

kvantitatívne i kvalitatívne zmeny hydrofyzikálnych vlastností pôd [3 – 5]. Premena lesov na 

pasienky znižuje priepustnosť pôdy pre vodu [6]. V poľnohospodársky obhospodarovaných 

pôdach a v pôdach pasienkov je hydraulická vodivosť nižšia ako v lesných pôdach [2]. 

Obrábanie pôd a nadmerné spásanie trávnych porastov hospodárskymi zvieratami na 

vysokohorských pasienkoch vedie k zhoršeniu pôdnych vlastností, čím sa urýchľuje proces 

pôdnej erózie a znižuje rýchlosť infiltrácie vody do pôdy a tiež jej retenčná schopnosť [7]. 

V pôdach pokrytých trávnymi porastmi je vyššia schopnosť retencie vody v porovnaní 

s poľnohospodársky obrábanými pôdami z dôvodu vyššieho obsahu kapilárnych pórov [8]. 

Práve tie zohrávajú kľúčovú úlohu pri zadržiavaní vody v pôde [9], jej prevzdušnení [10], 
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transportných procesoch [11], distribúcii živín pre rastliny [12] a činnosti mikroorganizmov 

[13 – 15]. 

Cieľom príspevku bolo porovnať rýchlosť infiltrácie vody do pôdy a vybrané 

hydrofyzikálne vlastnosti pôd s rozdielnym spôsobom obhospodarovania. 

 

Materiál a metódy 

Za účelom porovnania rýchlosti infiltrácie vody do pôdy a vybraných 

hydrofyzikálnych vlastností rôzne využívaných pôd bola ako záujmové územie zvolená 

lokalita Tematínske kopce pri obci Lúka. Tá sa rozprestiera na styku západného úpätia 

strednej časti Považského Inovca s považským výbežkom Podunajskej roviny v blízkosti 

ľavého brehu rieky Váh. Vzdialená je 10 km na severovýchod od Piešťan a 14 km 

juhovýchodne od Nového mesta nad Váhom. 

Terénne merania a odber neporušených pôdnych vzoriek pomocou fyzikálnych 

valčekov (100 cm3) boli realizované na krasovej planine v spomínanej obci. Tá je z hľadiska 

skladby vegetácie a činnosti človeka rozdelená na dve plochy. Rozlohou väčšia plocha 

reprezentuje bývalé pole, v súčasnosti nepravidelne kosené (mulčované). Menšia plocha 

krasovej planiny reprezentuje územie so xerotermnou nelesnou vegetáciou, ktoré nebolo 

nikdy poľnohospodársky využívané ako orná pôda. Pôdnym typom na oboch plochách je 

rendzina [16]. 

Infiltračná schopnosť pôd bola stanovená tenzným infiltrometrom, pomocou ktorého 

bol zaznamenávaný pokles hladiny vody v jeho spodnej komore v priebehu času. 

Hydrofyzikálne vlastnosti pôdy boli stanovené vo fyzikálnych valčekoch o objeme 

100 cm3 po ich kapilárnom nasýtení vodou a gravimetrickom stanovení množstva vody, ktoré 

bola pôda schopná zadržať v určitých časových intervaloch [17]. 

 

Výsledky a diskusia 

Obrábanie plytkých pôd spôsobilo zvýšenie obsahu skeletu (> 2 mm) v humusovom 

horizonte pôdy na bývalom poli. V neporušených vzorkách vo fyzikálnych valčekoch bol 

obsah skeletu 60 hm. % oproti 39 hm. % na ploche so xerotermnou nelesnou vegetáciou. 

Zvýšenie obsahu skeletu má hlavný vplyv na zvýšenie objemovej hmotnosti pôdy 

(1,37 g/cm3) na bývalom poli oproti 1,03 g/cm3 na neobrábanej ploche. Na bývalom poli sú 

tiež významne nižšie hodnoty maximálnej kapilárnej kapacity (25,8 %), retenčnej vodnej 

kapacity (20,5 %) a kapilárnej nasiakavosti (39,5 %) oproti hodnotám nameraným na ploche 

so xerotermnou vegetáciou (38,6 %, 32,9 % a 51,4 %). 
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Zaujímavé sú tiež výsledky merania rýchlosti infiltrácie vody do pôdy pomocou 

tenzného infiltrometra (Obr. 1.). Zatiaľ čo v jarnom období (apríl) bola rýchlosť infiltrácie 

výrazne vyššia na ploche so xerotermnou vegetáciou, počas letných meraní (august) bola 

rýchlosť na rovnakej ploche výrazne pomalšia v porovnaní s plochou na bývalom poli, a to 

pravdepodobne v dôsledku vyššej náchylnosti pôdy na vznik subkritickej vodoodpudivosti. 

Fenomén subkritickej vodoodpudivosti sa vyskytuje na pôdach, kde infiltrácii vody do 

pôdy bráni prítomnosť hydrofóbnych filmov na jej povrchu [18]. Tieto hydrofóbne filmy sú 

tvorené nepolárnymi uhľovodíkovými reťazcami a sú súčasťou amfifilných organických 

látok, na ktorých druhom konci sú prítomné polárne funkčné skupiny (hydrofilný koniec). 

Počas vlhkých období sa amfifilné látky orientujú k vode hydrofilným koncom, v dôsledku 

čoho sa pôda stáva zmáčavou. Naopak je to počas suchých periód, kedy sa molekuly 

s amfifilnou štruktúrou natáčajú k vode hydrofóbnym koncom a pôda je vodoodpudivá [19]. 

Vodoodpudivosť pôd môže mať závažné hydropedologické dôsledky [20], a to napr. zníženie 

rýchlosti infiltrácie vody do pôdy a zväčšenie povrchového odtoku a erózie pôdy [21]. 

 

 

 
Obr. 1. Rýchlosť infiltrácie vody do pôdy na lokalite Tematínske kopce (hore: jarné merania, dole: letné 

merania, vľavo: bývalé pole, vpravo: plocha so xerotermnou vegetáciou). 
 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo porovnať rýchlosť infiltrácie vody do pôdy a vybrané 

hydrofyzikálne vlastnosti pôd, akými sú maximálna kapilárna kapacita, retenčná vodná 
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kapacita a kapilárna nasiakavosť, na dvoch plochách odlišujúcich sa od seba históriou svojho 

využívania. Prvou plochou bolo bývalé pole, v súčasnosti nepravidelne kosené a mulčované. 

Druhá plocha bola reprezentovaná xerotermnou nelesnou vegetáciou a nebola nikdy 

poľnohospodársky využívaná. 

Výsledky meraní ukázali, že hodnoty maximálnej kapilárnej kapacity, retenčnej 

vodnej kapacity a kapilárnej nasiakavosti na bývalom poli (25,8 %, 20,5 % a 39,5 %) boli 

nižšie v porovnaní s hodnotami nameranými na ploche so xerotermnou nelesnou vegetáciou 

(38,6 %, 32,9 % a 51,4 %). Merania rýchlosti infiltrácie vody do pôdy pomocou tenzného 

infiltrometra prebiehali na oboch plochách v jarnom (apríl) a tiež aj letnom (august) období. 

Kým na jar voda infiltrovala rýchlejšie do pôdy na ploche so xerotermnou vegetáciou, počas 

leta bola rýchlosť infiltrácie výrazne rýchlejšia na bývalom poli. 
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třebíčského plutonu 

 
Martin Soukup 

 
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav geologických věd, Kotlářská 2, 611 37 

Brno, Česká republika;437057@mail.muni.cz 
 
 

Abstract 
Geochemistry and stage of development within migmatite weathering crust in southern part of the 

Třebíč Pluton 
 In this study we examined the evolution of two weathering profiles, developed on migmatite nearby 
village Štěpánovice and Lipník. Both profiles were documented and samples were analyzed on laser 
granulometer and gammaspectrometer. CIW and WIP weathering indices were calculated from a few samples 
that were chosen for the analysis of chemical composition. Values of WIP-index confirmed, that profile 
Štěpánovice is more intensely weathered than profile Lipník. Element analysis showed that distribution of Ba 
and Sr elements are probably strongly affected by binding on clay minerals. On the other hand, U showed a 
bound on K-feldspars and Fe-oxides. Th isprimarily bounded on structures of disintegrated K-feldspars. On the 
profile Lipník is distribution of Ba and Sr controlled by concentrations of Fe-oxides whereas U and Th on this 
locality showed a major tendency forbinding on structures of phosphates and secondary formed Fe-oxides. 
 
Keywords:Geochemistry; Třebíč Pluton; soils;migmatite; weathering; WIP; CIW 

 

Úvod a formulace cíle 

V jihovýchodní části třebíčského masívu v současnosti probíhá intenzivní výzkum 

zaměřený na výběr potencionálních lokalit vhodných pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. 

Cílem této práce je komplexní studium dvou zvětrávacích profilů vyvinutých na migmatitech 

v oblasti jižně od Třebíče. Tato práce je součástí projektu 546005 „Zhodnocení geologických 

a dalších informací vybraných částí českého moldanubika z hlediska potenciální vhodnosti 

pro umístění HÚ – EDU západ“ a vznikla ve spolupráci s Českou geologickou službou. 

Třebíčský pluton je největší durbachitovým komplexem v České Republice 

(asi 540km2). Rozkládá se mezi Polnou, Jaroměřicemi nad Rokytnou a Velkou Bíteší a 

představuje etmolit, tedy útvar, který je na povrchu širší a s přibývající hloubkou se zužuje 

[1]. Leží na styku strážeckého a moravského moldanubika. Styk s okolními jednotkami je 

hlavně intruzivní, jen z východu je výrazně tektonicky omezen bítýšským zlomem a podél 

něho se částečně stýká s horninami moravika [2]. Převládají zde ultradraselné granity až 

syenity bohaté na tmavé minerály se zvýšeným obsahem Mg, K, Rb, Cs, Th a U [3]. 

 

Materiál a metody 

Migmatity jsou horniny nacházející se ve středně a silně metamorfovaných oblastech a 

vznikají díky parciálnímu tavení. Skládají se ze dvou nebo více petrograficky rozdílných 
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částí. Migmatity obsahují určité množství vykrystalované taveniny. S přibývajícím 

množstvím taveniny dochází k oddělení světlého leukosomu, který obsahuje křemeny a živce, 

od reliktní horniny zvané reziduum a tmavé složky zvané melanozon, která je bohatá na 

tmavé minerály jako biotit, granát, kordierit, ortopyroxen, klinopyroxen a amfibol[4].  

Zrno leukosomu bývá několikanásobně větší než zrna melanosomu[5]. 

Terénní etapa se uskutečnila na podzim roku 2016. Vybrány byly dvě lokality s dobře 

vyvinutým profilem zvětralin migmatitů, a to lokalita Štěpánovice (dokumentační bod 

191GCB0003)a Lipník (dokumentační bod 191GCB0004). Po začištění profilu o hloubce 

přibližně 100 cm a šířce 50 cm, byl profil detailně popsán a zdokumentován. Následně bylo 

odebráno deset vzorků půdy a jeden vzorek horniny. 

Druhá etapa zahrnovala zrnitostní analýzu, gama spektrometrii a kompletní chemický 

rozbor. Nejprve byl z nepřesetých vzorků vybrán organický detrit. Vzorky půdy byly nejdříve 

přesety přes síto o velikosti 2 mm, do aprovety bylo nasypáno 5 g přesetého vzorku 

jemnozemě a zalito 15 ml 10% KOH. Všechny vzorky se nechaly odstředit, následně byl odlit 

10% KOH a vzorky se dolily do 20 ml demineralizovanou vodou. Pomocí přístroje 

LabDancer byl vzorek rozmíchán a následně z něj část byla odebrána pipetou do laserového 

granulometru. Tento postup se opakoval pro každý vzorek. Z výsledků laserového 

granulometru bylo vypočítáno zastoupení jednotlivých frakcí a byly vytvořeny křivky 

zrnitosti. Pomocí vzorce [I][6]byla spočítána průměrná velikost zrn pro každý vzorek. 

Zrnitostní analýza proběhla v laboratoři Akademie věd v Praze na přístroji 

CilasParticleSizeAnalyzer 1190. 

 

Mz = (P(16) + P(50) + P(84))/3  [I.] 

 

Část vzorků byla pomleta na analytickou jemnost a odeslána do Kanady do laboratoří 

AcmeLabs na analýzu FL202 (TotalWhole Rock Characterization). 

Z této analýzy se po přepočtu na molární hmotnosti mohly vypočítat indexy 

zvětrávání. Pro zjištění stupně zvětrání na studovaných lokalitách byly zvoleny a 

vypočítányindexyChemical Index ofWeatheringaWeatheringIndexofParker(předpokladem 

výpočtu bylo, že všechen vápník je vázán v silikátech nebo ve fosfátech)a to na základě 

vzorců [II], [III][7]: 

 

CIW = 100 × [Al2O3 / (Al2O3 + CaO* + Na2O)] [II] 
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WIP = 100 × [(2Na2O/0,35) + (MgO/0,9) + (2K2O/0,25) + (CaO*/0,7)] 

 
[III] 

Všechny vzorky jemnozemě včetně vzorků hornin byly změřeny gamaspektrometrem 

za účelem zjištění koncentrace U, Th a K. 

 

Výsledky a diskuze 

Studované profily na migmatitech (Štěpánovice; Lipník) dokládají přítomnost silně 

vyvinutého zvětralinového pláště, který je postižen intenzivními procesy vnitropůdního 

zvětrávání, jež je doprovázeno vznikem slabě vyvinutého kambizemníhoBv-horizontu na 

obou studovaných profilech, na kterých můžeme půdy řadit ke kambizemimodální.Na základě 

mineralogie a chemického složení můžeme předpokládat, že půda vznikla zvětrávání 

migmatitů. 

Na lokalitě Štěpánovice lze v hloubce 70 cm pozorovat znatelný propad koncentrace 

Ba, a to z 670 ppm na 450 ppm, za to lze viděl velmi výrazný rozdíl mezi vzorkem z hloubky 

100 cm a nezvětralou horninou, kdy se koncentrace vzroste až na 1400 ppm. Oproti tomu na 

lokalitě Lipník se hodnoty koncentrace Ba pohybují v rozmezí 230‒270 ppm, kdy nezvětralá 

hornina má skoro stejnou koncentrace Ba jako vzorek odebraný z 10 cm (Obr.1.). 

Na lokalitě Štěpánovice se hodnoty koncentrace Sr pohybují kolem 150 ppm, jen v 

hloubce 70 cm je značný propad na hodnotu 100 ppm. Opět je zde vidět značný rozdíl mezi 

koncentrací Sr vzorku odebraného z hloubky 100 cm, kdy je koncentrace 156 ppm, 

a nezvětralou horninou, která má koncentraci 324 ppm. Na lokalitě Lipník se koncentrace Sr 

celý profil pohybuje kolem 50 ppm (Obr.1.). 

 

 
Obr. 1.Vertikální průběh koncentrace Ba a Sr na lokalitách Štěpánovice a Lipník 
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Rozdíl v koncentracích Th mezi lokalitou Štěpánovice a Lipník je značný. Zatímco na 

lokalitě Štěpánovice maximální hodnoty Th dosahují 30 ppm, lze ale zde pozorovat náhlý 

skok mezi zvětralinou v hloubce 100 cm a nezvětralou horninou, tak na lokalitě Lipník 

maximální hodnoty Th dosahují 6,4 ppm. U koncentrací U a K není až tak znatelný rozdíl. 

Hodnoty K na lokalitě Štěpánovice se celý profil pohybují okolo 2 ppm. Koncentrace Uv 

nejsvrchnější části dosahuje hodnoty 2 ppm, která se postupně zvedá až k maximu 4,5 ppm v 

hloubce 60 cm, s přibývající hloubkou hodnoty opět klesají a pohybují se kolem 3 ppm.Na 

lokalitě Lipník jsou rozdíly s klesající hloubkou minimální. Koncentrace U se pohybuje okolo 

1 ppm a koncentrace K kolem 4 ppm (Obr.2.). 

 

 
Obr. 2.Vertikální průběh koncentracíTh, U a K změřených pomocí gamaspektrometru na lokalitách 

Štěpánovice a Lipník 
 

Index CIW, do jehož výpočtu jsou zahrnuty Ca a Na a není zahrnut K, neodráží rozpad 

draselných živců. V průměru nižší hodnoty CIW (hodnota indexu se s mírou zvětrávání 

zvyšuje) na lokalitě Štěpánovice, hodnoty se zde pohybují kolem 70, dokládají, že míra 

zvětrávání je na této na lokalitě nižší, něž na lokalitě Lipník, kde se hodnoty CIW pohybují v 

rozmezí 75‒80. Průběh CIW však naznačuje, že rozdíly v míře zvětrání mezi těmito 

lokalitami nejsou příliš velké (Obr. 3.). 
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Obr. 3.Indexy zvětrávání CIW (A) a WIP (B)na lokalitách Štěpánovice a Lipník 

 
Závěr 

Práce se zabývala studiem dvou zvětrávacích profilů na migmatitech v jižní části 

třebíčského masívu. Výsledky provedených analýz ukazují na rozdíly mezi oběma lokalitami, 

přičemž ze studia můžeme vyvodit následující závěry: 

Studované profily na lokalitách Štěpánovice a Lipník mají intenzivně vyvinutý 

zvětralinový plášť, který byl postižen procesy vnitropůdního zvětrávání. Přítomnost slabě 

vyvinutého Bv-horizontu u obou profilů umožňuje přiřazení k subtypu kambizemě modální.  

Studium zvětrávacích profilů na migmatitech dokládá, že ze dvou použitých indexů 

zvětrávání (CIW, WIP) procesy zvětrávání lépe ukazuje index WIP. Z něj také vyplývá,  

že lokalita Štěpánovice je více postihnutá procesy zvětrávání migmatitů než lokalita Lipník. 

Výsledek výpočtu indexu WIP na lokalitě Štěpánovice je potvrzen i tím, že v celém profilu 

převažuje prachová frakce s minimálními rozdíly průměrné velikosti zrn, což dokládá, že 

tento profil je silně zvětralý.  

Na lokalitě Štěpánovice lze pozorovat stejný pokles koncentrace Ba a Sr v hloubce70 

cm. Ve stejné hloubce se i výrazně snížil podíl jílové frakce oproti zbytku profilu, což 

ukazuje, že jsou zde distribuce Ba a Sr pravděpodobně dost ovlivněny přítomností jílových 

minerálů. Toto tvrzení dokládají i silné korelace mezi podílem jílové frakce a Ba i Sr (Ba: R2 

= 0,870; Sr: R2 = 0,873). Na lokalitě Lipník se korelace podílu jílových minerálu s Ba a Sr 

neprojevují. Nicméně je zde silná korelace těchto dvou prvků s Fe2O3 (Ba: R2 = 0,733; Sr: 

R2 = 0,716), což naznačuje, že by zde mohla být distribuce těchto prvků řízena Fe-oxidy. 

Koncentrace U na lokalitě Štěpánovice pozitivně koreluje s K2O (R2 = 0,701) a s 

Fe2O3 (R2 = 0,702), což ukazuje na vazbu uranu na draselné živce a na sekundárně vznikající 

oxidy železa. Na lokalitě Lipník má U tendenci se vázat na fosfáty a sekundárně vznikající 

oxidy železa. Toto tvrzení dokládají velmi silné korelace U s P2O5 (R2 = 0,818) a Fe2O3 (R2 

A B 
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= 0,952).  

Thorium se na lokalitě Štěpánovice pravděpodobně váže na zbytky rozpadajících se 

draselných živců, což dokládá silná korelace s K2O (R2 = 0,876). Podobně jako uran na 

lokalitě Lipník se zde chová i thorium, které vykazuje silné korelace s P2O5 (R2 = 0,901) a 

Fe2O3 (R2 = 0,718), díky čemuž se dá usuzovat, že se zde Th má silnou tendenci vázat do 

fosfátů a Fe-oxidů.  
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